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  مقدمه ناشر

هاي اصلي اجتماع بوده و به عنوان يك سيستم اجتماعي به  مروزي از شالودهي اها انسازم
تر نظام  منظور دستيابي به اهداف نسبتاً مشخص و در راستاي عملكرد اصلي يك سيستم جامع

سازمان بوده و مشكالت افراد در نيروي انساني، مؤثرترين و مهمترين ركن هر . اند يافته
شرايط و  هاست كه ممكن است با ها، اطالعات و توانايي نگرش اي معطوف به پاره ها انسازم

زيرا رفتارهاي شغلي افراد برخاسته از بينش، دانش و . نيازهاي سازمان تناسب نداشته باشد
هاي موجود،  توانند با اطالعات و مهارت مدت نمي هاي آنان است و افراد در طوالني مهارت

تغييراتي كه هر لحظه در علوم و فناوري، ارتباطات، از طرف ديگر . كارآمد و اثربخش باشند
 ها اناي كارمندان سازم هاي حرفه آيد، ضرورت تغيير در توانايي پديد مي …اقتصاد، سياست و 

  .سازد را دوچندان مي
هاي كارمندان را ارتقا دهد، آموزش مداوم  تواند توانايي يكي از اقدامات راهبردي كه مي

موجب توسعه سازمان و  ،سبب پويايي افراد و در سطح كالن ،دكه در سطح خرآنان است 
ي كه  ا شده طراحي هاي از پيش ها و برنامه ها به فعاليت اين آموزش .شود وري مي افزايش بهره

اي است  تجربه ،به تعبيري ديگر .شود اطالق مي ،هدف از آن ايجاد يادگيري در فراگيران باشد
اي و سازماني به منظور ايجاد  براي حل مسائل حرفه زيندسامبتني بر يادگيري در جهت توانم

  .تغييرات در افراد تا بتوانند توانايي خود را براي انجام دادن كار بهبود بخشند
سامانه (هاي سامد  رو داريد، از مجموعه منابع آموزشي دوره اي كه پيش درسنامه

معاونت محترم توسعه مديريت و ، موضوع بخشنامه ابالغي )الكترونيكي ارتباط دولت و مردم
، است كه براساس 05/08/1389مورخ  40573/200جمهور به شماره  سرمايه انساني رييس



     جججج            مقدمه ناشرمقدمه ناشرمقدمه ناشرمقدمه ناشر

 

 

ريزي و توسعه آموزش  برداري فراگيران، به همت دفتر برنامه هاي دوره و براي بهره سرفصل
 .مركز تدوين شده است

و آقايان   ايران رادمنشار خانم در اين راستا الزم است مراتب سپاس و امتنان را از سرك
در فرآيند ساماندهي، راهنمايي و نظارت در تدوين، و آقايان  مصطفي روزبه عليو  احمد ذاقلي

  و ريحانه قوسي، نژاد مهتاب حبيب، زهرا اميرخانيها  فرزاد سوري و سيدمجتبي معرفتي و خانم
آرايي  در صفحه پور نوشين ايمان، در گردآوري، اصالح و ويرايش نهايي و خانم ليال مهرباني 

 .مجموعه، اعالم نماييم

، ضرورت …هاي مختلف دانشي، علمي و  بديهي است بروز تغييرات سريع در حوزه
بازنگري و انجام اصالحات به منظور رفع اشكاالت و رسيدن به مرحلة كمال مطلوب را بيش از 

شود  اندركاران محترم تقاضا مي نظران و دست از همه استادان، صاحب. سازد پيش آشكار مي
هاي اصالحي، اين مركز را در امر اصالح  با همكاري، راهنمايي و ارائه پيشنهادها و ديدگاه

  .درسنامه حاضر و تدوين ساير آثار مورد نياز كارمندان دولت ياري نمايند
    

  مركز آموزش مديريت دولتي

      



 

 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه

زيرا، طبيعت اجتماع وجود حكومت را  ؛اعي استدر اصل نهادي اجتمحكمراني  و حكومت
براي  ؛اما اين نهاد در اسالم عالوه بر صبغه اجتماعي، طبيعت ديني هم دارد .كندايجاب مي

كه در تنظيم امور  ييأاي ديني است، يعني مبداينكه جامعه اسالمي در درجه اول جامعه
  .ها شريعت الهي استشود، تناقتصادي، سياسي و نظامي از آن الهام گرفته مي

از ضروريات اوليه يك حكومت مردمي و صالح، پيوند معنوي مابين رئيس حكومت و 
تواند به اين توفيق دست يابد كه آمال و آالم مردم را درك حاكم آنگاه مي. توده مردم است

همت  شان مصلحت تأمينشان را بشناسد و با توجه به اين آگاهي در  كند، نيازها و زمينه نگراني
گمارد، و هر كاري را در راه اصالح مردم جهت بخشد، و سرانجام به توده مردم اطمينان دهد 

شان  كه نگهبان مصالح و مراتب خير آنهاست، بر تمامي امور احاطه دارد و در مصلحت
كوشد تا حكومت او را به جان و دل و محبت و ايثار بپذيرند و در هر جايي و هر كاري با  مي

  .ي كنندآن همكار
براي اينكه رابطه دو جانبه بين مردم و حكومت برقرار گردد و قابل دوام باشد، بر حاكم 

هاي آنان آگاه شود، چه دوري و از خواسته است كه با توده مردم درآميزد تا مستقيماً
  خبر نگاه خواهد داشت و اين كار  ش از مردم، او را از واقعيت احوال آنان بيا ييجدا

  .د مايه انصراف قلوب و سبب بيزاري مردم را فراهم خواهد ساختخود به خو
به خصوص در كالم  ،شده در اسالمبراي حكومت و حاكم اما اين همه سفارشي كه 
براي اين است كه حكومت فقط براي مردم و مصالح مردم  ،)ع(موالي متقيان حضرت علي 

دم را وجهه نظر خود سازد و كار كند و به همين جهت است كه حاكم بايد مصلحت توده مر
  .ريزي كنداقدامات گوناگون خويش را براساس نيازهاي جامعه پايه
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داري از نگاه دين مبين اسالم و جايگاه آن در سيره  با توجه به اهميت موضوع حكومت
 ابعاددر مجموعه حاضر سعي شده است ، )ع(علي  و امير مؤمنان حضرت) ص(پيامبر اكرم 

ساالري ديني و عناصر و اصول مردم، حقوق متقابل مردم و حكومتبيل گوناگون بحث از ق
  .مورد بررسي قرار گيردو مديريت اخالقي در خدمات عمومي  مشروعيت نظام سياسي، آن
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  كليات و مفاهيم  -1-1

   و دولت  حكومت  تعريف -1-1-1

  تكثر مكاتب  به  رسد؛ اما، باتوجه نظر مي  به  آسان  و دولت  حكومت  ، تعريف نخستين  اهدر نگ
واحد و   تعريفي  ،سياسي   در فلسفه  حكومت با  مرتبط  در مباحث  مختلف  هاي و تئوري  سياسي
ديگر،   و بعضي  مترادف  را واژگان  و دولت  حكومت  رخيب .است  نشده  دو ارائه  از آن  شفاف

  :ازاست   عبارت  كنند كه تفسير مي  از دولت  اي شعبه را  حكومت
  بوده  و مستقل  اختياركرده  سكونت  معلومي  در سرزمين  طور مداوم به  كه  از مردم  اجتماعي«

  مذكور عادتاً از دستورهاي  جمعيت  اكثريت  باشند كه  متشكل)  نظام(  حكومت  يك  و داراي
  ».ندنك  اطاعت  آن

و   ، پارلمان) يهياجرا قوه(  دولت  كه  است  آن  عام  معناي ،نوشتار  در اين  مقصود از حكومت
و   مراد از حكومت .خوانند مي»  نظام« را  آن  ،امروزي  شود و در اصطالح مي  را شامل  يهيقضا   قوه

  هاي سده  هاي ومت؛ زيرا در حك است  آن  عام  معناي نيز) ع( علي  حضرت  در سخنان  حاكم
   يا نماينده  نبود؛ خليفه  مطرح  امروزي  صورت  قوا به  ، تفكيك اسالم در صدر  ويژه  ، به پيشين
آمد و  مي شمار  به)  يهي، قضا يهي، اجرا مقننه(  گانه سه  اختيارات  صاحب  ،در هر منطقه  اش رسمي

  .بود  وي   نماينده يا  خليفه   عهده  به  آن  و نصب  ، عزل خاص مسئول  نياز به  در صورت
  اعم  ، معناي مردم و  حكومت  حقوق متقابل  در تئوري  ، مقصود از حكومت اساس  بر اين
  بايد در برابر نظام  مردم  كه  حقوقي بپردازد و  مردم  بايد به  نظام  كه  حقوقي  ؛ يعني است  حكومت
  .كنند  رعايت

   كومتح  و مشروعيت  ضرورت  -1-1-2

  كنند كه مي  حكم  چنان ، متمدن  بزرگ  در جوامع  ويژه  ، به خارجي  هاي و عقال و ضرورت  عقل
. است  مقتدر ضروري  وجود حكومتي ، جامعه  و آرامش  و نظم  عدالت  ، اجراي اجتماع  براي

  ».يا بدكار  نيك باشد  اميري  مردم  ناگزير بايد براي« :فرمايد مي  باره  در اين) ع( علي  حضرت
  اندك  جمعي  كه  اين .آن اصل  نه ، است  حكومت  و مشروعيت  از نوع  ، پرسش اساس  بر اين

  آنان  يا اجتماعي  تقييد حقوق فردي يا  سلب  رانند، موجب  حكم  بر اكثريت  حكومت  نام  به
  .نياز دارد  يهو توج  دليل  يازند، به  دست فشار نيز  اعمال  به  گردند و در مواردي
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ـ  است  حقانيت و  قانونيت  معناي  به  ـ كه»  مشروعيت»  را مسأله  بحث  اين  سياسي   فالسفه
و   عقالني  اي خود، نظريه  وحاكميت  قدرت  توجيه  براي  و حاكم  اگر حكومت .خوانند مي
 در مقابل .دشو مي  و اقتدار شناخته  مشروعيت  داراي  حكومت ،كند  عرضه  كننده  قانع

كار   به  مشروعيت  فاقد پارامترهاي  حكومت  به  اشاره  براي  كه قرار دارد »غصب«،  شروعيتم
  .رود مي

   حقوق و تكليف  معناي -1-1-3

به   در لغت  حق .نمايد مي  ضروري»  تكليف«و »  حق»  معناي  تبيين ،موضوع  تر شدن شفاف  براي
  :رود كار مي  به  در موارد مختلف  ما در اصطالح؛ ا است  و ضد باطل  ثبوت  معناي
  .انكارناپذير است  واقعيتي  ؛ يعني است  حق  شود، مرگ مي  گفته  وقتي : واقعيت -
  پيامبران  خاتم ،پيامبر اسالم»   گزاره):  واقع  ها با عالم قضايا و گزاره  مطابقت( صدق -

  .است  عواق  صادق و مطابق  اي قضيه  ؛ يعني است  حق»  است
  چنين  عدالت  يعني ؛» است  اين  حق«: شود مي  دو نفر گفته  بين  وقتي در قضاوت : عدالت -

  .را دارد  يياقتضا
  كرداري  يعني ؛ است  حق  و سرزمين  از مظلوم  دفاع : و معقوليت  ، مشروعيت درستي -

  .است  و مشروع  ، عاقالنه درست
و   شغل  انتخاب  حق از  انسان):  و اكراه  حميلت  و عدم  اختيار شخصي( و رخصت  اجازه -

  بودن  مكلف  ،حق  ورد اينآ ره. دارد  انتخاب   اجازه  ؛ يعني برخوردار است  زندگي  محل
  .است  آن  سلب  عدم  به  ديگران

پدر   حق  مثال  براي ، و فراگير است  تقريباً جامع  معنا معنايي  اين :، امتياز و استحقاق طلب -
  معناي  ، به خادم  و تشويق  مجرم  ، مجازات معامله  در فسخ  مغبون  طرف  فرزند، حقبر 

  غير و مكلّفي  و به  است  فوق متعدي  در معناي  حق. است  حق  امتياز و استحقاق صاحب
)  امتياز و طلب(حقوق   است  ستمگر مكلف  كه  را بپردازد؛ چنان  آن  نياز دارد كه

  .كند  ترا پرداخ  مظلوم
  معناي  از سه  تواند يكي مي»  و مردم  حكومت  حقوق متقابل»  مقصود از حقوق در عنوان

  تواند مختلف مي  ديگران  به  نسبت ها ان، حقوق انس گذشت  هايش مثال  كه  اخير باشد؛ زيرا چنان
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  وقتي. دكنديا تحدي  سلب  مطلق  صورت  اخير را به  گانه تواند حقوق سه نمي  باشد و حكومت
 ـ  است  عام  اخير را ـ كه  معناي  توان آيد، مي مي  ميان  به  و مردم  حكومت از حقوق متقابل  سخن

  .كرد  ملحوظ
ها، امتيازها و   طلب ها،  از خواسته  اي ، مجموعه بر حاكم  ، مقصود از حقوق مردم بنابراين

در  .كند  و تأمين  را رعايت آنها  است  كلفم  حكومت  كه  است  جامعه  و مشروع  حق  به  نيازهاي
  نكوهش  ، مستحق حقوق شهروندان  به  تجاوزكننده  عنوان ، به ، حاكم آن  قصور از انجام  صورت

 پيگرد  از حق  را ادا نكنند، حكومت  حقوق حكومت  اگر مردم  كه  چنان و كيفر خواهد شد؛
  .برخوردار است  يا متخلفان  متخلف
و   وظايف  ،تكليف مراد از .شود مي  نيز روشن»  تكليف»  ، معناي حق  معناي  ريفاز تع  پس
ديگر   ؛ به است آنها  انجام  به  ، ملزم حق ، در برابر صاحب  مكلف  شخص  كه  است  هايي  مسئوليت

  .آن  و رعايت  ديگران حقوق  به  احترام  يعني  ، تكليف سخن

  ؟ بهجان يا يك  حقوق متقابل -4- 1-1 

دو،   آن بين  و دوجانبه  حقوق متقابل وجود  و وجود يا عدم  و مردم  حكومت   رابطه   درباره
  و هوبز و نيز كليساي  ، مانندگرسيوس متقدم  سياسي   فالسفه .وجود دارد  يمختلف  هاي نظريه
   تنها در ناحيهحقوق   ؛ يعني است  سويه  حقوق يك و  رابطه  باور داشتند كه  وسطا، چنان  قرون

و   تكليف از  مردم  دارد و خود در مقابل  حقوق متعدد بر مردم ،  حكومت .متصور است  حكومت
مانند   ندارند و در حقيقت  حقوقي هيچ  از حاكم  جز اطاعت  مردم .برخوردار نيست  يمسئوليت

  .دار است گله  براي  وجودش  اصل  گوسفندند كه   گله
  داد و تقريباً تئوري  از دست  زمين خود را در مغرب  جايگاه  تئوري  ايناخير،   هاي در سده

  مطيع  شوند و دولت مي  شمرده  حق  صاحب  جديد، مردم  تئوري  براساس. رشد كرد  آن  عكس
  .كند  را تأمين  شهروندان  بايد نيازهاي  كه  ؛ وكيلي است  مردم  و وكيل

اگر  .است  متقابل و  دوجانبه  و حكومت  مردم  حقوقي   ، رابطه)ع( علي  امام  سياسي   در انديشه
  تواند به نمي  دولت  دارند كه  حقوقي  مردم .است  ـ در هر دو سوي  هست  ـ كه  هست  حقي
و   برخوردار است  نيز از حقوقي  حكومت  كه كند؛ چنان  را تحديد يا سلب  آن  مختلف  هاي بهانه
  حق  بدون  و مكلّف  تكليف  ّ بدون محق ،  علوي  در مكتب .بكوشند  آن  بايد در رعايت  مردم
  كه  هر انساني .دارند  متقابل خود نيز حقوق   اجتماعي  در زندگي ها انانس .شود نمي  يافت
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و   است  محض  محق  كه  است  تنها آفريدگار جهان .است  نيز مكلف  اعتبار ديگري  دارد، به حقي
  : است  فرموده  حضرت  كه  ندارد؛ چنان  تكليف  اندر برابر ديگر

با   دادن  انصاف كردار و  و زمان  چيزها است  ترين فراخ ،وگو  و گفت  وصف  هنگام  حق«
  حقي  را بر ديگري  كسي . است  سخت  بدان  و عمل  آسان  حق  تعريف .امور  ترين تنگ  ،آن

  كه  مگر اين  بر او نيست  را حقي  ديگري  آن .دارد  حقينيز بر او   ديگري  آن  كه  مگر اين  نيست
  نباشد، چنين  را بر او حقي  ديگري  باشد كه  حقي  را بر ديگري  اگر كسي .است  حقي  او را هم

  ».نيست  حقي  ها را چنين و آفريده  است  خداوند سبحان  مختص  حقي

   و حقوق دو جانبه  جامعه  سعادت -1-1-5

و   مردم  ، يعني مكلف  هر دو گروه  كه شود مي  تبديل  و آرماني  فاضله   مدينه  به  يوقت  جامعه
  حقوق ديگري  به  يك  دهند و هيچ  انجام  طور كامل  خود را به  ، حقوق و تكاليف حكومت

  در صورت .و سعادتمند خواهند شد  صالح  مردم يابد،  تحقق  همكاري  اگر اين .تجاوز نكند
ستمگر   رود و فرمانروايان فرو مي  و آشوب  در اختالف  ، جامعه طرف  يك  نظري  تنگ قصور و
خود   ، تكاليف داده  تن  بازي   قاعده  به  كه  است  و مردم  سود حكومت  به  پس .خواهند شد  حاكم

  .تجاوز نكنند  مقابل  حقوق طرف  دهند و به  را انجام

   بر حكومت  مردم حقوق - 1-2

   آزادي -1-2-1

شمار   به  انسانيت  يا الزم ءجز  در حقيقت  كه  است  داده  حقوقي  و جامعه  انسان  خداوند، به
و   و رنگ  نژاد و جنس  به  توجه بي ،را  انسان  مطلق و بوده  و عام  حقوق ثابت  اين .آيد مي

را از  آنهاتواند  ميها ن  و حكومت  شود و مرور زمان مي  ، شامل اش زندگي  و شرايط  موقعيت
  خوشبختي  و كسب  ، مالكيت حيات  حق  به  توان مي  نمونه براي .كند يا مقيد سازد  سلب  انسان
   فالسفه  به  آن   شود و تاريخچه مي  خوانده»  و طبيعي  حقوق فطري»  اصطالح در  كرد كه  اشاره
گردد؛  باز مي  رواقي   و فالسفه  ، اوليبين پلينو  ، پل ، مانند سيسرون رم  دانان و حقوق  باستان  يونان
مانند منتسكيو، ولتر و روسو احيا و   زمين مغرب   فالسفه  اخير از سوي  هاي در سده  اصول  اين
  حقوق طبيعي  ، در توضيح استاد شهيد مطهري .انجاميد حقوق بشر   اعالميه  تدوين  شد و به  تبليغ

  :گويد حقوق بشر، مي   اعالميه و  در اسالم  و فطري
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  ذاتي  و شخصيت  حيثيت  نوع  از يك  انسان  كه  است  حقوق بشر اين  اعالميه  و اساس  روح«
او   ها به حقوق و آزادي  سلسله  يك  و آفرينش خلقت   و در متن  برخوردار است  احترام  قابل
مورد   و اساس  روح  اين  كه  گفتيم .نيست  و انتقال  سلب  نحو قابل  هيچ  به  كه  است  شده  داده
  ».است  شرقي  هاي و فلسفه  اسالم تأييد

  متفكران  ولي  .انسان  در اعمال  از نبود قيد و محدوديت است  عبارت  آزادي  ييابتدا  تعريف
از   خاصي  خود تعريف  فكري  مشرب  بنا به  دانند و هر كدام مي  را سطحي  آن  تعريف  و فالسفه

  آزادي .دارد  آن  حقوقي  با تعريف  نزديك  قرابت ،از آزادي  مقصود ما .دهند مي  ارائه  يآزاد
 و رفتار  اعمال  در گزينش  شخص  و مختار بودن  مستقل  طور كلي  اختيار و به و  حق  معناي  به

يا   حق  كه  ناي  ، يعني آزاد است  عملي  در انجام  شود شخصي مي  گفته  مثالً وقتي .باشد خود مي
  .است  حقي  چنين  يا سلب  محدوديت  نفي  آن  را دارد و الزمه  آن  توانايي

   فردي  هاي آزادي

  از آن  ـ كه  و شغل  مسكن ، ، بيان مانند مالكيت  مختلف  هاي در عرصه  شد، آزادي  گفته  كه  چنان
را   تواند آن نمي  كس  و هيچ  است  انسان  شود ـ از حقوق طبيعي تعبير مي  فردي  هاي آزادي  به

  اصل .را اقتضا كند  آن  اقوايي  و مصلحت  ضرورت يك  كه  يا تحديد كند مگر اين  سلب
  توانند دسترنج نمي  و ديگران  و حكومت  است  اسالم  از مسلمات  آن تجاوز به  و عدم  مالكيت

مانند   غيرمسلمانان  ،بوده   عام  علوي  كتبدر م  ديگران  مالكيت  به  احترام .شوند  مالك را  مردم
  خود از فرماندارانش  مختلف  هاي بخشنامه در  حضرت .شود مي  شاملنيز را   و مسيحيان  يهوديان

از   داد كه مي  را فرمان  اش حكومتي  بزرگوار مأموران  آن .كنند را رعايت  اصل  اين  خواست مي
 از سقف  نگردند و بيش  هايشانخانه وارد  اجازه ند، بيعبور نكن  مردم يقلمرو ها و حريم

  .نگيرند  ماليات  از آنان  مشخص 
كند و  ذكر مي  حكومت  را از وظايف  مردم  حقوق و اسارت  با تجاوز به  مقابله  ،حضرت

جير زن  و به  المال بيت  غارت  به  آنان  را اهتمام  معاويه  چون  با افرادي  جنگ  از اهداف  يكي
  .داند مي  مردم  كشيدن

در ) ع( امام .است  شهروندان  مشروع  اجتماعي  هاي آزادي از ديگر  شغل  انتخاب آزادي
  شهر ـ كه   شده  نهر خشك  كندن  به  اجبار مردم   درباره  از فرماندارانش  يكي  پرسش  به  پاسخ
  :فرمود و  بازداشت  را از آن  ـ وي  است  المنفعه عام  عملي
  ».دارد، ناگزير سازم  اكراه  از آن  كه  عملي  را به  شهروندي  پذيرم نمي  من«
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سازد، در  ناگزير  المنفعه عام  عملي  ندارد شهروند خود را به  دوست  كه  حاكمي  است روشن
  .يازد نمي  دست  مردم  آزادي  و سلب  اكراه  ديگر نيز به  مورد مشاغل
بزرگوار،   آن رو، اين از .بود  حضرت  نيز مورد توجه  زندگي  لو مح  مسكن  انتخاب  آزادي

افراد   و پيشرفت  و رفاه  آسايش اسباب  را كه  شهر بر شهر ديگر، شهري  يك  انكار برتري  ضمن
  :شمرد شهر مي  باشد، بهترين  فراهم  در آن
و   آسايش كه  است  شهر، شهري  بهترين .تو سزاوارتر نيست  از شهر ديگر براي  شهري«

  ».كند  پيشرفت تو را تحمل

   مخالفان  آزادي

 .است  دموكراسي  هاي حكومت  هاي از ويژگي  مخالفان  به  و قانوني  مشروع  هاي آزادي  اعطاي
در »  اپوزيسيون»  عنوان  تحت  مختلف  هايگروه توانند با تشكيل مي  ها، مخالفان نظام  در اين

  ها و احزاب ديگر، گروه  عبارت  بپردازند؛ به  ـ اجتماعي  سياسي  فعاليت  به خاص  ارچوبيچ
بايد   برخوردارند و حكومت  و انتقاد از حكومت  و اجتماعي  سياسي  هاي فعاليت  از حق  مخالف

  .بشناسد  رسميت  را به  آن
  .است»  مخالف»  به  آزادي  اعطاي  و حاميان  از پيشگامان) ع( علي  امام

را بر   خويش  حكومت، حضرت .بود  بيعت  به  مخالفان  الزام  ، عدم ديدگاه  ود ايننم  نخستين
  آن .فرمود  اشاره  نكته  اين  به  مختلف و در موارد  استوار ساخت  در بيعت  مخالفان  آزادي

زبير  و  طلحه  به  و حتي  بازنداشت  را از انتقاد از حكومت  كنندگان  ، بيعت بزرگوار، بعد از بيعت
 شوند؛  خارج  از كوفه  مكه  زيارت   بهانه  داد به  و تأثيرگذار بودند ـ اجازه  مطرح  دو شخصيت  كه
  وقتي .است  براندازي  هاي  گروه  و تشكيل  بيعت  نقض  آنان  هدف  دانست مي  كه  حالي در

  اعتراض  به در پاسخ كرد و   اشاره  دو نكته  اين  داد، به مي  خروج   اجازه آنها  به  حضرت
  .فرمود  اشاره  از جنايت  قبل  قصاص  مشروعيت  عدم  ، به عباس ابن

داد و   نشان  بردباري و  ، متانت جمل  در جنگ  و زبير و عايشه  در برابر لشكر طلحه  حضرت
خود   دهد؛ حتي  خاتمه  مسأله  وگو به  گفت و  نمايندگان  مانند فرستادن  كوشيد با راهكارهايي

  .نشد  سودمند واقع  متأسفانه  كه  وگو پرداخت گفت  به  با آنان  وي
 .قرار داشت آنها در رأس  معاويه  بودند كه»  قاسطان« ،حضرت  مخالفان  رسمي  گروه دومين

از خود   حضرت  عزل  در برابر حكم ،بود  شام  مطلق  فرمانرواي ،حضرت  از خالفت  پيش  كه او
  .آورد  روي  ستيز با حضرت  اد و بهد  نشان  مقاومت
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  اهداف  راستاي بزرگوار، در  آن .وگو كوشيد  گفت  از طريق  مسائل  حل  در جهت) ع( امام
  جرير بدان  نام  به  مخصوص و پيكي  نوشت  معاويه  متعدد به  هاي ، نامه اش جويانه مسالمت
 راهكارهاي  به  اشتياق وي و  مخالفان با  حضرت  مداراي  شدت .كرد  گسيل  سرزمين
 .شود  متهم  مخالف   جبهه  بودن  ترديد در باطل يا  از مرگ  ترس  بهكه شد   آميز سبب مسالمت

     جبهه  خود را هدايت  تأخير جنگ  ها، دليل اتهام اين  به  ، در پاسخ راستين  امام  آن
  .ذكر فرمود  شام
  متحجر و خشك  گروهي  آنان .شوند مي  شمرده  امام  مخالفان  رسمي  گروه سومين »خوارج«

و   ، حضرت شده  منشعب  حضرت   از جبهه  صفين  جنگ  حكميت  در جريان  بودند كه  مقدس
شايد   كه  است  علوي  حكومت  زرين  از صفحات با آنان  رفتار امام .را تكفير كردند  اصحابش

 ايشان .بود  وگو و تفاهم  گفت  به  توسل  ،حضرت  واكنش  نخستين .نظير پيدا كرد  آن  براي  نتوان
 كرد و خود نيز  گسيل  آنان  سوي  به  عباس ابن  چون  متعددي  ، سفيران هدف اين  تحقق  براي

كارگر   چندان وگوها  گفت  البته .پرداخت  مذاكره  به  با آنان  جنگ  در ميدان  شخصاً حتي
،  پراكني شايعه  كردند و به مي خود را ابراز  هاي  مخالفت  نهآزادا  در مسجد كوفه  خوارج .نيفتاد
  .پرداختند مي  قتل  تهديد به  و حتي  حضرت  به  ، اهانت افكني تفرقه

خود   كرد و اصحابمي  را تحمل  خوارج  هاي مخالفت  تمامي  و بردباري  با متانت  حضرت
،  آميز حضرت حكمت  برابر سخن ارج، دراز خو  يكي  روزي .خواند فرا مي  آرامش  را نيز به

را   شعاري  چنين  تحمل  ـ كه  حضرت  اصحاب .»اهللا كافراً  قاتله« :را سرداد  بر امام  شعار مرگ
  داده  كنيد؛ زيرا تنها دشنام  رهايش« :فرمود  حضرت .رسانند  قتل  به را  نداشتند ـ خواستند وي

  ».گيريد  عفو پيش  راه  دهيد يا با كرامت  ا پاسخر  توانيد دشنامش حداكثر مي ؛ شما است
  عمومي  از بودجه  ها، حقوق آنان مخالفت  اين  بر تحمل  ، عالوه حضرت  كه  اين  جالب   نكته
  بسنده  ابراز مخالفت  نبرند و تنها به  سالح  به  دست  تا وقتي« :فرمود  نكرد و تصريح  را قطع  دولت

  ».خواهد شد  ختپردا  كنند، حقوق آنان
آزار   و به  آورده روي  خشونت  به ،كشيدند  دست  سياسي  هاي از فعاليت  خوارج  كه  هنگامي

  وگو به  و گفت  صلح  مذاكرات پرداختند و  حضرت  شيعيان  ويژه  ، به و كشتار شهروندان
بود، نبرد با   آماده)  معاويه(  خارجي  با دشمن  جنگ براي  كه  در شرايطي  حضرت .رسيد  ستب بن

  .زيدرگراهكار ب  آخرين  عنوان  را به  آنان
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   و حاكم  حكومت  انتخاب -1-2-2

و   ؛ زيرا حكومت است  و حاكم  حكومت  نوع  گزينش  حق ، مردم   و اوليه  از حقوق اساسي  يكي
و   تصرفخواهد شد و   شهروندان  واجتماعي  فردي  حقوق و منافع  تقييد بعضي  موجب  حاكم

  بايد از سوي  حكومت   اجازه .نيازمند است  مشروعيت و  دليل  به  در امور ديگران  دخالت
 واقعاً در انتخاب  مردم  پس .درآيد  و حقانيت  قانونيت  شكل  اعطا شود تا به ) مردم(  حق  صاحبان

  .هستند  حق  صاحب  و حاكم  حكومت 
  تبليغ  زمين  مغرب  سياسي   فالسفه  از سوي  دتش  اخير، به  هاي فوق، در سده  ديدگاه

  .بيابيم) ع( علي  امام  را در سخنان  تر آن تر و عالي صريح  نوع  توانيم ما مي  شود؛ ولي مي
  بلكه ، نيست  تو طعمه  همانا حكمراني« :فرمايد خود مي  از واليان  يكي  به  اي در نامه  حضرت

  ».تو است  در گردن  امانتي
  انتخاب  حق ، آنان  از سوي  حاكمان  بودن  و برگزيده  در حكومت  مردم  داشتن  حق   مهالز

  :فرمايد مي  حق  اين  به  در اشاره  حضرت .است  و حاكم  حكومت
  كه  ندارند؛ مگر كساني  حق  در آن  و ديگران  شما است  به  متعلق  همانا حكومت ! مردم  اي«

  ».واگذار كنيد  آنان  را به  شما حكومت
ندهند،   انجام  رهبر خود،كاري  يا قتل  بعد از مرگ  مردم  كه  است  اين  خدا و اسالم  حكم

  .برگزينند  خود امامي  براي  كه  ، مگر ايننكنند  كرداري  نگويند و هيچ  سخني
  هيلا  رضايت را  پذيرد و آن را مي  حاكم  انتخاب  شورا براي  اصل ،ديگر  در جاي  حضرت

  مردم  و رضايت  انتخاب .است  جامعه  طبيعي  فوق حق  اصل  كه  اين  اشاره  قابل   نكته .خواند مي
  ؛ يعني است  و حكومت  حاكميت  عمالا شرط ، معصومان  حكومت  هيلا  در مشروعيت

  جود زمينهو  به  آنان  اند؛ اما حكومت شده  برگزيده  حكومت  مقام  خداوند به  از سوي  معصومان
 نقش  ديگر، خداوند به  عبارت  ؛ به است  مشروط)  مردم  و پذيرش  رضايت(  و بستر مناسب

را   پديده  اين .است  داشته  عنايت  معصومان  هيلا  حكومت  در تحقق  مردم  و پذيرش  رضايت
  .خواند »هيلا  مشروعيت«  در مقابل» سياسي  مشروعيت«  توان مي

  انتقادو   نظارت -1-2-3

  مردم .منحصر نيست  ديني  حكومت  و تشكيل  و حاكم  حكومت  تنها در انتخاب  حقوق مردم
توانند در  انتقاد برخوردارند و مي نظارت و  شوند؛ از حق مي  شمرده  و حق  امانت  صاحب
سير و انتقاد، در م  نظارت  و سودمند نيفتادن  شده  تعيين  از موازين  حكمرانان  تخلف  صورت
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  پيوسته  خواست مي  بود، از مردم  معصوم  امام  كه  با آن) ع( علي  امام .بردارند  گام  حاكم  بركناري
  :كنند  خود استفاده  و نصيحت  نظارت  از حق
و   شوم نمي  خطا شمرده فوق  نكنيد؛ زيرا من  دريغ  عادالنه  يزنياو ر  از گفتار حق !مردم  اي«
  ».كند  ام ياري خداوند  كه  مگر اين ؛ نيستم  مصون  از آن

  عباس ، مانند ابن نمايندگانش و  حاكمان  خواهد بر اعمال مي  ديگر از مردم  حضرت در جاي
را   ، وي خالف   مشاهده  كنند و در صورت  نظارت بود،  و مفسر قرآن  علمي  شخصيت  يك  كه

 كرد ومي  استقبال  از نقد و اندرز مردم بزرگوار  آن .سازد  بركنارش قرار دهند تا  در جريان
  :فرمود مي

  ».ناصح آگاهم  شخص  حق  و نيز به  مطيع  شخص  و ارزش  فضل  به  من«
خود را   هاي نصيحت و  ، راهنمايي حكومت  رشد و ياري  خواهد براي مي  از مردم  امام
  .دهند  ارائه  وي  به  و آشكار و پنهان  پيوسته
و   و دلسوزانه  راهنمايي  در قالب  كه  است  در صورتي  مردم  و انتقاد براي  تنظار  انگاري حق

باشد، اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در  » عدله مشورت ب«و »  حقه ب مقاله»  تعبير خود حضرت  به
  تلقي  مخالف  حركت  يك  عنوان  به  صورت  در اين درآيد،  و حاكم  حكومت  تضعيف  قالب
  حكومت  براينيز بايد   مخالفان  از سوي  حكومت  ها به نقدها و هجمه  نوع  اينحتي  .د شدخواه
  .برنيايند  حق  نظام  براندازي درصدد  مخالفان  كه  مادامي ،باشد  تحمل  قابل

بر   تواند در شمار حقوق مردم مي  خيرخواهي  معناي  به  نصيحتكه   داشت  بايد توجه
  از حقوق  نقد قدرت انتقاد و  آزادي  نفس  گيرد؛ يعني  جاي  بر مردم  اكمح  و حقوق  حكومت

بهتر   براي  و راهبردي  نظري  راهكارهاي  و ارائه  خيرخواهي  معناي  به  ؛ اما نصيحت است  مردم
از   حكومت  معنا كه  اين  ؛ به است  حكومت  از حقوق  مختلف  هاي كشور در عرصه  كردن  اداره
كه   پيداست  ناگفته .شتابندب  اش ياري  ، انتظار دارد به و فرهيختگان  متخصصان  ويژه  ، به مردم
، نزد  قصور و سستي  كنند و در صورت  مسئوليت  احساس  حكومت  حق  بايد در برابر اين  مردم

  .خواهند بود مسئولخداوند 

   و عملي  اعتقادي  التزام  تفكيك

در   حكومتي  احكام   در گستره  ويژه  را، به  و انتقاد از آن  از حكومت  اطاعت  نبايد موضوع  البته
؛  است  ديني  از حكومت  اطاعت  شهروندان   ، وظيفه ديني  در حكومت .، درآميخت عصر غيبت

ابراز   خود را بر آن  نظري  مخالفت  كه  از حكمي  توانند دركنار اطاعت نقد و نظر مي  اما اهل
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 موافقت«را از »  موافقت عملي«، بايد  ديگر سخن  بپردازند؛ به  نظر خويش   ادله  تبيين  هاند، ب كرده
  اجتهاد در اسالم  راه  و باز بودن  حاكم  نبودن  معصوم ،كار  اين  حكمت .كرد  تفكيك»  نظري
  .اند كرده  اشاره  جواهر بدان  و صاحب  انصاري  شيخ  چون  فقيهاني  كه  است

   ساواتم -1-2-4
  عبارت  آيد؛ به مي شمار  به  مردم  از حقوق  ،با شهروندان  و قانونمند حكومت  برخورد يكسان
  دو گروه  را به  ، آنان برخورد با مردم   و شيوه  اساسي  حقوق  نبايد در تأمين  ديگر، حكومت
در  ها انانس  ساوي، ت فردي  ، آزادي فوق  ديدگاه  مبناي .كند  و دو تقسيم  يك  شهروند درجه

و   مساوات  اصل  رعايت) ع(  علي  حضرت .بر فرد ديگر است  فردي  تبعيض  و عدم  خلقت
  :فرمايد شمارد و مي بر مي  بر والي  مردم  را از حقوق  المال بيت  يكسان  تقسيم
  ».است  المال بيت  متساوي  تقسيم  مردم  حق«

از   برخورداري   نحوه ، در بايد مردم« :فرمود  چنين  ندارانشاز فرما  يكي  به  ، امام بر اين  افزون
  ».باشند  ، نزد تو يكسان و قانون  حق

. بند باشند پاي  مساوات  نيز به  در امور جزئي  حتي  خواست مي  نمايندگانش بزرگوار از  آن
و   نگينس  حضرت  نزديك  ياران  حتي  ،جمعي  براي  حضرت  در حكومت  مساوات  اصل  تحمل
  برابري  خود را اصل  ساويمرفتار   خود، دليل  از اصحاب  گاليه  ضمن  حضرت .آمد مي  گران
  .كندمي خود ذكر  در حقوق  مردم

تقوا و   كه  مگر كسي  ،نيست  و شرافت  فضل  بر احد ديگر داراي  احدي ، حضرت  در مكتب
  علوي  در مكتب  فوق  اصل  به  حاكم و  متحكو  و عنايت  توجه  لزوم .باشد  داشته  الهي  طاعت

در   حتي  خواهد كه خود مي  از حاكمان  حضرت كه  برخوردار است  از اهميت  ميزاني  به
را   مساوات  اصل ، دادن  و سالم  ، اشاره كردن  مانند نگاه  برخورد با مردم و  حركات  ترين ييابتدا
  حاكم  قدرتمند درصدد فريب   طبقه  ،برخورد حاكم  نوع  اين  كنند تا با مشاهده  رعايت دقيقاً

  :اميدوار باشند  حاكم  عدالت  به  جامعه  نيفتد و قشر ضعيف
،  و سالم  و اشاره  كردن  نگاه  و خيره  چشم   گوشه  به  از نگريستن  ، اعم مردم  به  در نگاهتان«
   بر شما برنيايند و طبقه  و ستم  ميعتط  در مقام  كنيد تا قدرتمندان رعايت را  مساوات  اصل

  ».نگردند شما نوميد  از عدالت  مستضعف
 را از تخلف  وي ،مساوات  اشتر با تذكار اصل  مالك  به  خويش  در منشور حكومتي  حضرت

  .دارد بر حذر مي  خود بر مردم  ترجيح  و همچنين  آن از  
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از   حاكم  سهم و  حقوق  ، برابري رتحض  سياسي  در مكتب  فوق  اصل   برجسته  از نكات
  ، به گاه  بند بود و حتي امر پاي دقيقاً بدين  حضرت  شخص .است  ديگر مردم  با سهم  المال بيت
  .داد مي  ديگران  خود را به  افراد، سهم   همه  به  سهم  نرسيدن  دليل

  اصل  رعايت  دليل  به كه  پيدا كنيم  حاكمي  توانيم مي  علوي  تنها ما در حكومت  باري
مانند شمشير   زندگي  اوليه  لوازم ،خويش  نياز خانواده  تأمين  مجبور باشد براي  و عدالت  مساوات

  .قرار دهد  فروش  خود را در معرض

   المال بيت  در تقسيم  و ايثارگران  نزديكان  براي  تبعيض  عدم

   ، سابقه داشته  مشاركت  حكومت  تشكيل در  كه  و نيز كساني  حاكم  و وابستگان  نزديكان
  از ديگران  عمومي   از بودجه  آنان  سهم  انتظار دارند كه  چنان  دارند، اغلب  و مبارزاتي  ايثارگري
  توقع  ، بدان سوم   بارزتر خليفه  شكل  آخر و به   خليفه دو  ويژه  ، به از امام  پيش  خلفاي .بيشتر باشد

از   ، با استفاده شان مبارزاتي  و سوابق  درخشان  خدمات  سبب  زبير، به و  و طلحه  داده  مثبت  پاسخ
از   حقوق  كه داشت  اعالم  حكومتش  در ابتداي  حضرت .بودند  اندوخته  كالن  ثروتي  ،اهرم  اين

 .باشد  ار گرفتهقر  زنان   مهريه اگر  گرداند، حتي بر مي  اش اصلي  موضع  را به  المال بيت   رفته  دست
  به  و در پاسخ  و زبير را بست  مانند طلحه  اختصاصي  بگيران  دفتر حقوق  ،، حضرت اساس  بر اين

  :فرمود  آنان  اعتراض
  ؛ زيرا اين است  ظالمانه  ،هر بهانه  به  المال از بيت   العاده فوق  حق  خداوند سوگند، دريافت  به«

  درخشند، به مي  گذرد و ستارگان و روز مي  شب  دارد و تا وقتي  تعلق  خدا و مردم  به  ثروت
  ».آورد  نخواهم  روي  اي شيوه  چنين

  :فرمود  آنان   ويژه  حقوق  قطع  ديگر، در توجيه  بزرگوار، در جاي  آن
  من ؛برگزيديم را  مساوات  اصل ، المال بيت  چرا در تقسيم  كرديد كه  يادآوري  و اما آنچه«
 )ص( خدا  رسول  حكم  مقتضاي  اين .نكردم  عمل  خويش  و هوس  حكم  بر اساس  مسأله  ندر اي
  ».دانيم مي را  و شما آن  من  كه  است

از   يكي  دريافت  كرد و وقتي مي  سفارش  مساوات  رعايت  را نيز به  فرماندارانش  حضرت
  را سبب  و آن  پرداخت  وي  كتبي يختوب  دهد، به مي  نزديكانش  به  از مردم بيشتر  آنها سهمي

  .خداوند و خود خواند  خشم
  در جريان  توان مي را  المال بيت  در تقسيم  نزديكان  به  حضرت  توجه  عدم  تصوير شفاف

برادر  .كرد  ، مشاهده اش خانواده  گرسنگي رفع  ، براي» عقيل»  برادرش  مالي  كمك  درخواست
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  باخته  رنگ  و گرسنگي  از پريشاني  كودكانش  بود كه چيزو بي  ستتهيد  اي گونه  به  خليفه
  متوسل  امام  به  فرزندانش  شكم  سير كردن  براي  عقيل .نمود مي  غبارآلود شده  بودند و موهايشان

  به  گداخته ، آهن اصرار عقيل  داد و در پي  منفي  پاسخ  حضرت .طلبيد  گندم  از او اندكي شد و
  .پوشد  چشم  را يادآور شد تا از خواستش  دوزخ  ، آتش كرده  نزديك  دستانش

   گرايي قانون -1-2-5

  لكن. آيد شمار مي  به  مدني   جامعه  از اصول  رابطه  جاي  به  ضابطه  و حاكميت  قانونمندي  امروزه
  مانند اصول  فوق  اصل  سازد كه مي  رهنمون  نكته  اين  ما را به  ،)ع( امام  سياسي  مباني  به  توجه

  .است  دوانده  كامالً ريشه  حضرت  و عملي  نظري   در سيره  مدني  ديگر جامعه
  و عدم  يكسان  صورت  به  مردم  همه  براي  و ضابطه  قانون  حاكميت  معناي  به  گرايي قانون

از  ،خاص  بقهيا ط  حاكم  به  متخلف  شخص  مانند نسبت  مختلف  هاي بهانه  به  آن  نقض
  . است  مساوات  اصل  جيو نتا  محصوالت
  :كرد مي تأكيد  و چنين  دانست مي  ديگر مردم  چون  خود را در برابر قانون  حضرت

شما   سود يا زيان  به  و حق  از قانون  هر چه. از شماها هستم  مانند يكي  همانا من !مردم  اي«
  و متوقف  را باطل  و حق  قانون  ،نسبتي ء و شي  چ؛ زيرا هي است  نيز چنان  من  است، براي

  ».كند نمي
  كه  كسي   را درباره  و قانون  حق«: فرمايد اشتر مي  مالك  خود به  معروف  در فرمان  حضرت

  ».آيد شمار مي  به  از نزديكانت  شخص  آن كه  اين  به  توجهبدون ،  اجرا كن  است  الزم
  در حق  يكسان طور  به  هيلحدود ا  اجراي  را به  ، وي دوم   يفهخل  نصيحت  ، در مقام امام
  ، بر اجراي از فرماندارانش  يكي  در توبيخ  حضرت. كرد مي  سفارش  و غير نزديكان  نزديكان

)  )ع(حسين  و امام )ع( حسن  امام(  اگر فرزندانش حتي  فرمايد كه مي  فشارد و چنان مي  پاي  قانون
را كيفر   سازد و متخلف را مسترد مي  المال بيت  حقوق تجاوز كنند،  و شرع  انوننيز از مرز ق

  .دهد مي
از   يكي  به  خطاب ، حضرت. است  ساالري شايسته  ، اصل راييگ قانون  از مشخصات  يكي

  و صالحيت  دارد و شايستگي باز مي  ديگران  و شفاعت  سفارش  از پذيرش  را  ، وي استاندارانش
  هاي و شخصيت  امام  از شاعران  نجاشي. كند ذكر مي  انتخاب  را تنها مالك)  امانتداري(عهد و ت

  توجه  ، بدون حضرت. است  نوشيده  دادند او شراب  شهادت  گروهي .آيد شمار مي  به  فرهنگي
ها و  نشبرابر واك كرد و در  خمر را جاري  ، حد شرب اش قبيله  و اصرار بزرگان  وي  شخصيت  به
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 ،شمردند مي  معروف  اي قبيله  به  منتسب و  حضرت  مدافع  را شاعري  وي  كه ،مختلف  اعتراضات
  ».است  مساوي  هيلا  و در برابر قانون  است  مسلمان  يك  او نيز مانند ديگران«: فرمود

و خويش ر دخت  حضرت  آن .نداشت  اختصاص  بيگانگان  بهفقط   در برابر قانون  تساوي  البته
  بود، توبيخ  داده  امانت  گرانقدرش  دخت  به  ند زرينب نگرد  كه  سبب  را بدان  خزانه مسئولنيز 

  به  در پاسخ  آنگاه .بازگردانند  اش اصلي  جايگاه  بند را به گردن  گندر كرد و دستور داد بي
 :ـ فرمود  ؟نيستم اماني  اليط  پوشيدن  ، اليق دختر خليفه ، آيا من  گفت  ـ كه  دخترش  اعتراض

  »اند؟ بند پوشيدهگردن  عيد مانند آن  اين شهر در  زنان   آيا همه«
،  سبب  بدين .شمرد مي  يكسان  در برابر قانون  مذهبي  هاي خود را با اقليت  حتي) ع( علي  امام
دون رو شد، ب روبه  وي  مالكيت  با ادعاي كرد و  مشاهده  يهودي  مردي  را در دست  اش زره  وقتي
  امام ،حضرت .، شاهد خواست از حضرت  قاضي .رفت  دادگاه  گيرد، به  بهره  از مقامش  كه  آن

  آنها به  انتساب  دليل  به  قاضي .كرد  خود را معرفي  قنبر، غالم و  )ع(حسين  و امام )ع( حسن
  جريان   ، با مالحظه يهودي مرد .داد  حكم  سود يهودي  و به  را نپذيرفت  شهادتشان  ،حضرت
از   دارد و در يكي  تعلق  حضرت  به  كرد زره  ، اعتراف قانون  به  حضرت  دادن  و تن  دادگاه
  .است  افتاده  وي  ها از اسب جنگ

   مستضعف   از طبقه  و حمايت  عدالت -1-2-6

و   آل ايده  حكومت  هاي از ويژگي  مستضعف  اكثريت  از حقوق  و حمايت  عدل  ايجاد حكومت
استعداد و   بر اساس  و امتيازات  حقوق  پرداخت  معناي  به  و عدالت  عدل .است  فاضله   مدينه
 :كند تفسير مي» خود  هر چيز در موضع  نهادن« را  خود عدالت  حضرت .تساوي  نه  ،است  لياقت

  ».االمور مواضعها  يضع  العدل«
بود   چه  ظلم ، اندر موضعش  بود وضع  چه  عدل« :سرايد مي  فوق  از تعريف  نيز با ابهام  مولوي

  « در ناموضعش  وضع
  ـ بخشي  است  عدالت بارز  از مصاديق  ـ كه  ضعيفان  از حقوق  و دفاع  اجتماعي  ايجاد عدالت

در  .شود تهديد و تحديد مي  حكومت و  توانگران  از سوي  پيوسته  حق  اين .است  مردم  از حقوق
را   آنان  و بايد حقوق  است  مردم  و حقوق  منافع  حافظ و  امين  حكومت ،)ع(  امام  سياسي   انديشه
  حقوق  كنندگان  پردازند و با پايمالب  كشورداري  به  عدالت  بر مبناي بايد  حاكمان .دارد  پاس

  :فرمايد مي  باره  در اين  حضرت .دنكن  مقابله  شهروندان
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 ،تو قرار گرفتند  و زيردست  رعيت  كه  آنان  بداني  كه  است  اين  بر حاكم  ندانشهرو  اما حق«
  ».رفتار كني  عادالنه  آنان بايد با  پس .تو است  و قدرت آنها  ضعف  علت  به

   عادالنه  توزيع  به شمارد و خود را مي  مردم  را از حقوق  عدالت  اصل) ع(  ، امام بر اين  افزون
  :دهد دستور مي  چنين  فرماندارانش از  يكي  بزرگوار به  آن .داند مي  ملزم  و غنائم  ملي  ثروت
  انصافي زيرا بي فشار بپرهيز؛  و اعمال  ، ستم انصافي ، بي و از كجروي  كن  پيشه  عدالت«

  رويارويي ]و برخورد با شمشير  ببس  و خشونت  ستمو [ بسا فرار مغزها  چهو   آوارگي  موجب
  ».شود مي و مردم  حكومت  يزيكيف

   مستضعفين  به  خاص  عنايت

است   پذير جامعه آسيب هاي گروه  حقوق  به  و حاكم  حكومت  توجه  ،اجتماعي  ورد عدالتآ ره
  دفاع .دنرا ندار  و حكومت  قشر متمول  مقابل خود در  از حقوق  دفاع  و قدرت  يينوعاً توانا  كه

  پذيرش  از علل  يكيايشان  .شود مي  وفور يافت  به) ع( امام  عملي و  نظري   در سيره  از مستضعفان
  .كند ذكر مي  جامعه  از ضعيفان  بر دفاع  الهي  را پيمان  حكومت
  از ستمگر ستانده  آساني  به  ضعيف  حق  در آن  را كه  اي از پيامبر، جامعه  نقل  ، به)ع(  امام

 با« :فرمايد مي  چنين» بكر ابي  محمد بن«  فرماندارش  خواند و به يم  و مقدس  پاك   شود، جامعه
  ».خود نااميد گردند  حق  از احقاق  محرومان  كه  رفتار نكن  چنان  مردم

  تفصيل  به .داند مي  حق  را داراي  مردم   اشتر، همه  مالك  به  اش ، در منشور حكومتي حضرت
  خواهد بخشي مي  كند؛ از مالك مي  ، سفارش و سالخوردگان  مانيتي  ويژه  ، به مستضعفان   درباره

  به  را از رسيدگي  وي ، قدرت  و مستي  نگذارد حكومت دهد و  اختصاص  آنان  را به  المال بيتاز 
 ؛ داشت  هر دو عنايت  و غيرمسلمان  مسلمان  بينوايان  به  امام كه پيداست  ناگفته .باز دارد  امورشان

  .مقرر كنند  المال بيت از  حقوقي  وي  دستور داد براي  مسيحي  متكدي  يك   با مشاهده  هك  چنان
  و حاكم  نيست  آنان  به  مالي  كمك  معناي  تنها به  از مستضعفان  ، حمايت علوي  در مكتب

  :سازد  سهيم  آنان  و رنج  بايد خود را در اندوه
  روزگار و اندوه  هاي سختي  ؛ اما شريك كنم  قانع»  نيناميرالمؤم»  گفتن  خود را به  آيا نفس«
  »؟ نباشم  الگو و پيشگام  آنان  زندگي  هاي كامي و در تلخ  نگردم  آنان

داند  مي  الهي   فريضه را  جامعه  و در حد ضعيفان  ساده  زندگي  ديگر، لزوم  حضرت در جاي
   ساده  زندگي   مشاهده  كند؛ چراكه مي ذكر  ضعفانمست  به  فشار رواني  را عدم  آن   و فلسفه  دليل

  .بخشد مي  را آرامش  دستان تهي  ،حاكم
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     ييو قضا  اجتماعي  امنيت -1-2-7

  امنيت  تأمين .است  مختلف  هاي در عرصه  امنيت  تأمين ، مردم  اجتماعي  از حقوق  يكي
و   با دشمنان  جنگ  ،حضرت كه  دارد؛ چنان  ويژه  جايگاهي  علوي  در مكتب  شهروندان
  :داند خود مي  حكومت  را هدف  جامعه  و امنيت  از آرامش  و پاسداري  آشوبگران

  بود و نه  حكومت  به  اشتياق  براي  نه) ها جنگ(  از ما صادر شده  آنچه  ،تو آگاهي !خداوندا«
تا   برقرار سازيم  و آسايش  حدر شهرها اصال بود كه  آن  براي  ، بلكه…دنيا   متاع   تصاحب  براي

  ».برند سر  به  و آرامش  امنيت در  ات كشيده ستم  بندگان
  صلح  پذيرش  از علل  يكي ،ديگر  در جايو  خواند شهر مي  را بدترين  امنيت شهر بيايشان 
  .كند  مي  شهرها بيان  اجتماعي  وامنيت  آرامش  را برقراري

  مردم  ،آن  سايه شود تا در ميسور مي  و انتظامي  نظامي  ايدر گرو وجود نيروه  ايجاد امنيت
  هاي و راه  مردم  دژ و قلعه»  پليس«  ،تعبير حضرت  خاطر نمايند و به  و آسايش  امنيت  احساس
  .است  جامعه  امنيت

 .است  شهروندان  و ناموس  و شرافت  جاني  امنيت  تأمين ، حاكم  و وظايف  از شئون  يكي
  .دارد  مسئوليت  مردم  خون  و ريختن  جان  و همچنين  مردم  و ناموس  در برابر عرض  والي

  مستضعف   خصوصاً طبقه  شهروندان  و حقوق  امنيت  حافظ  ـ كه  در وجود پليس  ظريف   نكته
ا ي  با برخورد خشن  مبادا خود پليس  كه  است خود   وظيفه  و كامل  صحيح  انجام  به  ـ توجه  است

  .گردد  مردم  حقوق  كردن پايمال  موجب ، پذيري توصيه
  انتظامي  قواي  فرمانده را  يهاي انسانخواهد  مي  از فرماندارانش) ع(  امر، امام  ينه اب  با توجه
  حقوق  كردن  در صدد پايمال  كه ـ  داران و در برابر سرمايه  مهربان  با مستضعفان  سازند كه
در   بسپار كه  يهاي انسان  به… را   لشكرت  فرماندهي !مالك  اي« :ير باشندگ ند ـ سختا ضعيفان

  .گيرتر باشند سخت  ثروتمندان  و در مقابل  مهربان  ضعيفان برابر
  ترس  هيچ بي  كه كنند  آرامش  احساس  بايد چنان  مردم ،)ع( علي  حضرت  مطلوب   در جامعه

و   نگهبانانو   و دربانان  لشكريان  !مالك« :نهند  روا در ميانرا با فرمان  هايشان خواست  ،و نگراني
  ترس  و بدون  زبان  لكنت بي  شان بازدار تا سخنگوي  مردم  كردن پاسداران خود را از جلوگيري

  ».كند  خود را بيان  هاي خواسته  و نگراني
را   و آراسته  پاك  امعهج  شرط  حضرتآن  كند كه مي  منشور از پيامبر نقل  در همين) ع( امام
  .كندذكر مي  زبان  لكنت  خود بدون  حقوق از  دفاع  براي  ضعيفان  كافي  قدرت و   كامل  امنيت
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از   حقش  ستاندن  براي  ضعيف  كامل  ها و نيز امنيت راه  امنيت  تأمين ،)ع(  امام  در مكتب
  .دارد  جاي  حكومت  در شمار وظايف ،توانگر
انبار   به  معاويه  لشكريان   حمله  گزارش  وقتي  داد كه مي  اهميت  امنيت  به  چنانبزرگوار   آن
  برون  يهودي  زني  زيور از پاي  و دانست  را دريافت  حكومتش  تحت  مرزي  از شهرهاي  يكي

  ».بميرد، سزاوار است  تأسف از  اگر مسلماني« :شد و فرمود  اند، منقلب آورده

   ديني  با اقتصاد و فرهنگ  امنيت   رابطه

  آن .آيد پديد نمي  انتظامي  نيروي   تنها در سايه  فراگير و بادوام  امنيت ،)ع( علي  حضرت  در نگاه
  ويژه  عنايتي»  اقتصادي   توسعه«و »  ديني  باورهاي«  اساسي  دو عامل  ، به امنيت  بزرگوار در تحليل

 ؛كند  نگاه  قضاييو   از منظر حقوقي  امنيت  مسأله  د بهتنها نباي  حكومت، ديگر سخن  به .داشت
 .باشد  شود، داشته مينيز   مردم  و معيشتي  روحي  يها نابحر  شامل  فراگير كه  نگاهي بايد  بلكه

و   اجتماعي  هاي يناهنجار رشد ،خود  در پي  ديني  و باورهاي  عمومي  فرهنگ  شدن  سست
  به  و خيانت  و اخذ رشوه  در سرقت  مباالتي مانند بي  دين  اجتماعي  در برابر احكام  مردم  تجري
  ها را به انسان  بعضي  ،در جامعه  و معيشتي  مالي  يها ناوجود بحر  و همچنين  خواهد داشت  امانت
  .خواهد داد  ، سوق ديگران  حقوق  مانند تجاوز به  يعامتجاو   فردي  امنيت  مخل  اعمال  سوي

  حضرت  كه  است فراگير  امنيت  تحقق  شرط  جامعه  و رشد اقتصادي  ديني  فرهنگ  گسترش
در   و اصالح  را در گرو دين  امنيت  حصول  كه  نحوي  ، به است  داشته  نيز توجه  دو شرط  اين  به

  و اصالح  ديني  هاي آموزه  به  برگشت ، و جنگ  ما از حكومت  هدف«: كند ذكر مي  امور مردم
  ».سربرند  به  در امنيت  ستمديده  مردم  تا در پرتو آن  است  مردم  وضع

   اقتصادي   توسعه -1-2-8

 .است  اقتصادي   توسعه  از طريق  آنان  و معيشتي  مادي  نيازهاي  تأمين ،شهروندان  از حقوق  يكي
  اقتصادي  رپاساختنب بينديشد و با  و بنيادي  اساسي  امر راهكارهاي  اين  بايد براي  حكومت

  مسائل  به  با دو نگاه  ديني  حكومت .برساند  آسايش و  رفاه  را به  شهروندان ،شكوهمند و پويا
 فقر با  سببي  ارتباط  فقر و دوم  ناپسند بودن  يكي :نگرد خود مي  شهروندان  و اقتصادي  رفاهي
  .ايمان

  توصيف»  حجت بيان  مانع«و » وربدتر و دشوارتر از گ« ،» بزرگ  مرگ«فقر را   حضرت
  :فرمايد مي  حنفيه  محمدبن  به  كند و خطاب مي
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  نقصان  تواند عامل مي ببر؛ زيرا فقر  خدا پناه  به  آفت  از اين .از فقر بر تو بيمناكم  من !پسرم«
  ».گردد  ايمانت

از   را يكي  مردم  ندگيز  وضع  اصالح  بود كه  اي اندازه  بزرگوار به  نزد آن  فقرزدايي  اهميت
و   ما از حكومت  هدف  كه  داني تو مي !خدايا«: شمرد خود مي  هاي و جنگ  حكومت  اهداف
  ».و شهرها است  مردم  وضعيت  اصالح… ها  جنگ

  عجيب  خيلي  »بالدك  في  نظهر االصالح« :گويد ، مي سخن  اين  ، در توضيح شهيد مطهري
 باشد در  روشن  كه  و چشمگير، اصالحي  نمايان  اصالح .نيمك آشكار  يعني» نظهر«!  است

  نداشته  فكر و مطالعه  به  احتياج  باشد كه  اساسي  اصالح  قدر اين  آن .آوريم  عمل  به  شهرهايت
،  تو دادن  مخلوقات  زندگي  به  ديگر سامان  عبارت ؛ به از در و ديوار پيدا است  عاليمش .باشد
،  بردن  را از ميان  ، جهل كردن  ، بيمارها را معالجه ها را پوشاندن ، تن كردن بها را سيرا شكم
  ».دادن  سامان را  مردم  مادي  زندگي .مردم  مادي  بهبود زندگي  براي  اقدام

  شهرها كه  آباداني را  حكومت  از اهداف  ، يكي مالك  به  اش ، در منشور حكومتي حضرت
  .كند ، ذكر مي است  پويا ممكن و  در پرتو اقتصاد سالم

  مثال  عنوان  به .كند مي  اشاره  اقتصادي  و اصول  نكات  بعضي  خود به  فرمان  در همين  يشانا
  و راهكارهاي  كشاورزي  هاي زمين  آباداني  خود را به  بيشتر همت  كند كه مي  توصيه  مالك  به

ه و ب  مالياتي  مقررات  اما وضع .كند  صرف  كشاورزي محصوالت  آوردن  دسته ب  براي  بهينه
در   باشد، چرا كه  حاكم  و غم  و هم  توجه  نبايد كانون  از كشاورزان بيشتر  ماليات  آوردن  دست

  .شد خواهد  كشور و مردم  و نابساماني  تخريب  موجب ،كار  با هزينه  ماليات  تناسب  عدم  صورت
كند و  مي  اشاره  ماليات  دريافت  چگونگي  خود به  اقتصادي  نكات  تبيين  در ادامه  حضرت 

گردد و   و ستمي  اجحاف  حقوق  اصلي  صاحبان  به  نبايد در اخذ آن  كند كه مي  توصيه  مالك  به
در   كرد كه  توجه  آفتو  ، سيل خشكسالي مانند  اي و حاشيه  اصلي  نكات  لذا بايد دقيقاً به

خود    برنامه   را سرلوحه  ماليات  و تخفيف  شتافته  مردم  ياري  بايد به  تحكوم  ،وجود آن  صورت
  .قرار دهد
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   فرهنگي   توسعه -1-2-9

  فرهنگ  و ترقي  تأمين .منحصر نيست  آنان  مادي  نيازهاي  تأمين  به  از حكومت  مردم  و توقع  حق
  سوادي با بي  و مبارزه  جمعي  هاي هرسان و  مدارس  گسترش  چون  مختلفي  ا راهكارهايب  عمومي
  .دارد  جاي  مردم  اساسي  نيز در شمار حقوق  سوادي  و كم

  حاكم ،پايبندند  اسالمي  در كشورهاي  ، مانند اسالم خاص  و ديني  آيين  به  اگر شهروندان
ايمان و   هنگفر   مسير توسعه و بايد در  است  اسالم  به  و متدين  مؤمن  مردم  نماينده و وكيل

) ع( علي  حضرت .بردارد  ـ گام  است  مسلمان  مردم  خواست  ـ كه  ديني  هاي با ناهنجاري  مبارزه
  :فرمايد شمارد و مي ميبر  بر حاكم  مردم  حقوق را از  مردم  و تربيت  آموزش

و نيز ياد  نباشيد  تا جاهل  دهم  و آموزش  شما را تعليم  كه … است  اين  شما بر من  اما حق«
  ».قرار گيريد  شمار دانايان تا در  شما است  از حق  بخشي  اجتماعي  آداب  دادن

  كند؛ يعني مي ذكر  مردم  را نصيحت  بر حاكم  مردم  حق  ديگر، اولين  در جاي  حضرت
 .دهد  را گسترش  مردم  ديني و  عمومي  فرهنگ ، و تذكر و خيرخواهي  بايد با نصيحت  حاكم
و   سوادي با بي  و مبارزه  جاهل  تعليم  را به  وي  ،فرماندار مكه  خود به  در دستورالعمل ايشان

دارد، بايد   بر عهده  سنگين  چنين  رسالتي  كه  ترديد فرمانروايي بي .دهد مي  فرمان  عالم  نصيحت
  اشد تا با جهلب  جاهل  شخص  حاكم  كه  سزاوار نيست« :شمار آيد  به  و فضل  دانش خود از اهل
  ».سازد  گمراه را  خود مردم

امر   دركشورداري  با آنان  با علما و حكما و مشاوره  همنشيني  خود را به  واليان  حضرت
  ناگفته .يابد  سامان  شايسته نحو  امور كشور به  ،فن  و اهل  متخصصان  رأي   كند تا در سايه مي

  دارد پايبندي  وظيفه  حاكم .باشد  فرمانروا كافي  تواند براي نمي  تنهايي  به  دانشور بودن  پيداست
در ) ع(  امام .بردارد  گام  جهت  ، در اين شمار آورده  به  مردم  حق از  را بخشي  و سنت  قرآن  به

     و سيره  هيلا  كتاب  به)  حكومت(ما   كه  شماست  حق  !مردم  اي« :فرمايد مي  باره  اين
  ».كنيم  عمل ) ص( خدا  رسول
  و غير پايبند به  ايمان  سست  هاي انسانهرگز نبايد   فرمود كه مي  تصريح  بزرگوار چنان  آن
را در   كنند و امت مي  را تعطيل  نبوي  گيرند؛ زيرا سنت  را برعهده  مسلمانان  فرمانروايي  ،شريعت
  .سازند ور مي غوطه  هالكت  گرداب
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  داني تو مي !خداوندا«: است  الهي  احكام  اجراي ، ديني  حكومت  ، هدف علوي  در مكتب
  و حدود تعطيل  تا احكام …  تو است  دين  هاي نشانه  ها، احياي و جنگ  ما از حكومت  هدف
  ».گردد اجرا  تو دوباره  دين   شده

  آن   مهدر نا .خواند مي فرا  مردم  و پرورش  آموزش  را نيز به  فرماندارانش  معصوم  امام  آن
  : خوانيم مي  چنين  مكه  حاكم  بزرگوار به

با   بامداد و شامگاه يادآور شو؛ در  آنان  را به» اهللا  ايام«،  برگزار كن  را با مردم  حج  مراسم«
  ».بپرداز  عالم و تذكر  جاهل  تعليم  و به  باش  داشته  نشست  مردم

حدود   ، اقامه نبوي  سنت  كردن  ، زنده ر الهياوام  به  عمل»  حاكم  فياز وظا  علوي  در مكتب
  .است ذكر شده»  مردم  و نصيحت  در موعظه  كوشش  و نهايت  الهي

  است  وآشوبگران  در دين  ارانذگ و بدعت  با منحرفان  مبارزه ، و شريعت  دين  احياي  الزمه
  .است  داشته  اشاره نهاه آمتعدد ب  در مواضع  حضرت  كه

  با مردم  تار انسانيرف -1-2-10

  دولتي  و ديگر مقامات  هستند و حاكم  حكومت و واقعي  اصلي  صاحبان  مردم  ،علوي  در مكتب
لذا رفتار حاكم و كارگزاران حكومتي با  .آيند شمار مي  به  مردم  حقوق  و نگهبان  ، وكيل امين

  .مسائل اخالقي و احترام متقابل باشدمردم بايد مبتني بر اصول و معيارهاي انساني و توأم با رعايت 

 حكومت بر مردم  حقوق -1-3

  نقش  گذرا به  نگاهي در ابتدا. است  دو سويه  و حكومت  مردم  حقوقي   ، رابطه گذشت  كه  چنان  
  .دنماي سودمند مي  ديني  در حكومت  مردم  پذيرش

   ديني  حكومت  الهي  مشروعيت -1-3-1

نوعاً از   غيرديني  هاي حكومت .است  حكومت  ، مشروعيت سياسي   فهفلس  مهم  از مباحث  يكي
  حكومت  ، مشروعيت اسالم  سياسي   اما در انديشه كنند؛ مي  داري جانب  مردمي  مشروعيت   نظريه

از   برخي  ـ كه  نظريه  اين  در توضيح .استوار است  مردمي و  الهي   بر دو پايه  و حاكم
 از  بعضي  خوانند ـ بايد يادآور شد، خداوند متعال مي  ديني  ساالري مردم ار  آن  نظران صاحب
 .است  كرده  منصوب  و حكومت  حاكميت  مقام  را به) ص( پيامبر اسالم آنها  و در رأس  پيامبران

ديگر   به اند؛ رسيده  مقام  اين  پيامبر، به  انتصاب  نيز، از طريق  گانه دوازده  ، امامان در اعتقاد تشيع
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) ص(پيامبر  به  وحي  ـ توسط  خداوند است  از آن  دراصل  ـ كه  و حاكميت  حكومت  ، حق سخن
  .است  شده تفويض) ع(  و امامان

خود   مقام  بصغ و  و شرعي  ديني  و حق  انتصاب  اين  در موارد متعدد، به )ع(امام علي
  مصدر مشروعيت  پس .است  خوانده » يغما رفته  هب  ارث«را   ، آن كرده  اشاره  پيشين  خلفاي  توسط

  سياسي  با مقبوليت  الهي  مشروعيت  البته .مردم  نه ، خداوند است  ديني  حكومت  و حقانيت
  اعمال  ، آنان و ساير امامان) ع( علي  حضرت  بر حكومت  خاص  نص با وجود  رد؛ يعنياد  تفاوت

  .اند ساخته  مشروط  مردم  و پذيرش  رضايت  خود را به  حاكميت
،  باالست و از  صرفاً الهي  ديني  حاكمان  حكومت  و شرعيت  ، حقانيت ديگر سخن  به

 است  مردم  و رضايت  پذيرش  به  منوط  الهي  و حق  مشروعيت  اين  اما اعمال ؛) الهي  مشروعيت(
از   تلفيقي  آن  مشروعيت ،را بپذيرند  ديني  حكومت  اگر مردم .) و مردمي  سياسي  مشروعيت(

  .) ـ مردمي  الهي  مشروعيت( خواهد بود  و مردم  دين
  حق  عنوان  به  حكومت  الهي  مشروعيت«  به  قول  بين  شود كه مي  روشن  نكته  اين  به  با توجه

و   تفاوت  هيج  ،»حاكم و  حكومت  انتخاب  بودن  مردم  جزء حقوق«  و نظريه  »بر مردم  حاكم
  نوع  انتخاب  و حقبوده   محق ، و انسانيت  شهروندي  دليل  به  مردم  چرا كه  ؛نيست  تعارضي
  به  مكلف  ديني  و باورهاي  بودن  مسلمان  دليل  ديگر به  از سوي را دارند و  و حاكم  حكومت
 ندي  دوم  تكليف .هستند  خاص  ها و شرايط با صالحيت  ديني  و حاكم  حكومت  انتخاب

تنها   از آن  سرپيچي  و در صورت  است  العملو الزم  شرعي  حكم  يك)  ديني  حكومت  انتخاب( 
در   و انسانيت  شهروندي  عنوان  به او  اوليه  حق  حال  در عين ؛شود مي  معاقب  متخلف  شخص
  .است  محفوظ  حكومت  انتخاب
متعدد در   شبهات  پديدآمدن  به ،يگراز يكد  هيلو ا  سياسي  مشروعيت  در تفكيك  دقت  عدم
نوشتار   اين  در موضوع  آن  و پاسخ  تبيين  كه  است  انجاميده) ع(معصومان  الهي  حكومت

  .گنجد نمي
خداوند   كه  است الهي  حق  يك  نخست  در اسالم  و حكومت  حكمراني  نفس  اساس  بر اين

منظر در   از اين  و آنان  است  واگذاركرده)  و امامان  پيامبران(  شايسته  هاي انسان  را بر عهده  آن
  در عصر غيبت .خود هستند  تكليف  اداي  به  مكلف نيز  اند و مردم حق  صاحب  حكومت   عرصه

  وجود مردم  با اين .است  شده  مشهور ـ منتقل  مبناي  ـ بنا به  واجد شرايط  عالمان  به  الهي  حق  اين
  .گذشت  توضيحش  اند كه حق  از منظر ديگر صاحب  بلكه ،نيستند  محض  مكلف
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   بيعت  به  وفاداري -1-3-2

در  .يابد مي  قدرت  مردم  و پذيرش  با رضايت  حاكم  و شخص  ديني  ، حكومت گذشت  كه  چنان
و   مقدس  امري  بيعت .گزيدند برمي  را با بيعت  ديني  رهبر و حاكم  مسلمان  ، مردم صدر اسالم

از   واژه  اين .است  و استمرار حكومت  تشكيل  براي  و اظهار آمادگي  و قلبي  قطعي  هد و تسليمتع
را   اش پذيري و تسليم  وجدان ،خود  با بيعت  كننده گويا بيعت .است  فروختن  معناي  به  »بيع«   ماده
 از  بر حمايت  مردم  سخرا  و عزم  بيعت   ، با مشاهده حاكم .كند واگذار مي  و حاكم  حكومت  به

 امام  حكومت  زمان و  در صدر اسالم  بيعت .نهد مي  گام  و حكومت  سياست   عرصه  ، به حكومت
از   دانستند و تخلف مي  خود ملتزم بيعت  به  پايبندي  عصر خود را به  آن  مردم .بود  رايج) ع(علي
  .نددآور شمار مي  به  را جرم  آن

  جا كه  از آن .است  داده  و رفراندوم  انتخابات  خود را به  جاي  يعتاخير، ب  هاي در سده
،  است  مسلمان  مردم  وظايف از  يكي  با مخالفان  و مقابله  از آن  و حمايت  ديني  حكومت  تشكيل

  خود را نقض  پيمان  ،و انتخابات  در بيعت  توانند بعد ازشركت نمي  ، مردم و ديني  از نظر قانوني
 .كند  عدول  و ميثاق  بيعت  از مفاد و اصول  حاكم  شخص و  حكومت  كه  نند؛ مگر اينك

  :كند ذكر مي  بيعت  را وفا به  بر مردم  حكومت  حق  اولين )ع( علي  حضرت
  بيعت  ، آزادند كه از بيعت  ، پيش همانا مردم. است  بيعت  به  بر شما وفاداري  من  اما حق«

  ».ندارند  بازگشت  حق  بيعت نكنند؛ اما بعد از
  تحقق  و ديني  انساني  اصول  در چارچوب  ديني  از حكومت  اطاعت  ، وجوب پيداست  ناگفته

  شمرده  گناه  از آن  صادر كند، پيروي  فرماني  و دين  انسانيت  بر خالف  اگر حكومت .يابد مي
  ».نيست خدا روا  در معصيت  وقاز مخل  اطاعت« :فرمايد مي  باره  در اين  حضرت .شود مي

  با حق  وي  هاي فرمان  مطابقت  را به) اشتر  مالك(  از فرماندارش  مردم  اطاعت) ع( امام
  باشد، از آن  حق  مطابق  كه فرا داريد چنان  را گوش  و اوامر مالك  سخنان« :سازد مي  مشروط
  ».كنيد  پيروي

  نظر و تخصص  اهل .است  عملي  و التزام  ، موافقت ستا  واجب  بر مردم  ، آنچه بر اين  افزون
و   نصيحت  را در قالب  حكم  نادرستي  بپردازند و داليل  ديني  حاكم  حكم  بررسي  توانند به مي

  .دهند  انتقال  وي  به  انتقاد سازنده
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   از اوامر حكومتي  اطاعت -1-3-3

  نظام و شخص  اصل از  حمايت  به  مربوط ، ومتحك  به  مردم  وفاداري  يعني  حكومت  پيشين  حق
  مخالفت  و عدم  و حاكم  از حكومت خود  و رضايت  استمرار پذيرش  معناي  به  شود كه رهبر مي

در   دارد كهخود   شهروندانرا از و انتظار   حق  اين  ،حق  بر آن  عالوه  حكومت .است  با آن
  .باشند  بدان  عاملكرده و   نيز حمايت  و اجتماعي  يحكومت از اوامر  ،و جزئي  بعدي  مراحل
منحصر  ، حاكم و  حكومت  و پذيرش  و رضايت  در بيعت  مردم  ديني   ، وظيفه ديگر سخن  به
از   اطاعت .باشند  داشته  مثبت  نيز نقش  آن  و استحكام  بايد در استمرار حكومت آنها .نيست
امر،   ينه اب  در اشاره) ع( علي  امام .آيد مي شمار به  وظيفه  از اين  ، بخشي حكومت  هاي فرمان
  فرمان  زمان ، بپذيريد و هر خوانم فرا مي  هرگاه  كه  است  آن …بر شما   من  اما حق« :فرمايد مي
  ».كنيد  ، پيروي دهم مي

   حكومت  براي  و خيرخواهي  نصيحت -1-3-4

  يكي  بلكه  ،است  نشده منحصر  از آن  نها در اطاعتت  از مردم  و حاكم  حكومت  و طلب  خواسته
و   نصيحت را با  حكومتي  النئومس و  حكومت  كه  است  اين  بر مردم  حكومت  ديگر از حقوق

را از   انتظار و توقع  اين  حكومت .رسانند  امور ياري در پيشبرد  و عملي  نظري  راهكارهاي  ارائه
  هاي و كاستي  با تذكار ضعفكه دارد   جامعه  فرهيختگان و  متخصصان مخصوصاً از  مردم
  .بيشتر امداد كنند  را در خدمت  آن  ،دولت

  كه  معني  اين  به ؛ است  دوجانبه  حق  از حكومت  و انتقاد سازنده  ، نصيحت علوي  در مكتب
  ديگر، حكومت  از سوي .دهند را تذكر  حكومت  دارند اشتباهات  حق  شهروندي  دليل  به  مردم

  ، چنانچه ديدگاه  در اين .بردارند  گام  اش در مسير راهنماييبخواهد كه   مردماز دارد   نيز حق
  حاكم  دهند، حق  نشان  سستي  حكومت  به  و عملي  نظري  راهبردهاي   در ارائه  و متخصصان  مردم

  اما حق« :فرمايد مي  باره  در اين) ع( علي  حضرت .و كيفرند  نكوهش   اند و شايسته كرده  را پايمال
  ».است  شما بر من  آشكار و پنهان  و خيرخواهي  نصيحت … بر شما  من

، مرا  !مردم« :كنند  اش ياري  و خالصانه  دلسوزانه  با نصيحت  كه  خواست مي  از مردم  حضرت
  ».دهيد  و ترديد ياري  خيانت  از هر نوع  و تهي  با اندرز خالص
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  گر و توطئه  كيفر مجرم-1-3-5

  اما اگر شهروندان ؛ است  با شهروندان  رفتاري مدارا و خوش  ،علوي  حكومت  و مبناي  قاعده
 .بپردازد  و متخلف  مجرم  كيفر و مجازات  به  كه  است  حكومت  حق  شوند، اين  جرمي  مرتكب

  .است  از مسلمات  در فقه تقريباً  است  حدود الهي  اجراي  مجري  ديني  حكومت  كه  اين
  چنانچه .دارد  جاي  حكومت  در شمار حقوق  ديني  از حكومت  شد، اطاعت  گفته  كه  چنان

  ديني  اند و حاكم شده  گناه  كنند، نزد خداوند مرتكب  را پايمال  حق  اين   از مردم  برخي
  وارد كرده  جامعه  و مصلحت  امنيت و  بر حكومت  كه  و آسيبي  جرم  نوع  تواند با تحليل مي

  .بپردازد  آنان  مجازات  ، به است
خداوند از او   را كه  شخصي  اگر مردم« :دهد هشدار مي  چنين  معاويه  به  اي در نامه  حضرت

  از فرمان  ،يا بدعت  مانند عيب  اي بهانه  به  برگزيدند و فرد يا افرادي خود  رهبري  به  است  راضي
  در صورت بازگردانند و  شده  خارج  از آن  آنچه  بهرا ] خاطي[  كردند، بايد او  سرپيچي  وي

  ».نبرد كنند  وي ، با است  برگزيده  منانؤم  جز راه  راهي  كه  سبب  ، بايد بدان استنكاف
  اطاعت   سايه  به  اگر مخالفان« :فرمايد مي  لشكرش  از سران  يكي  به  اي در نامه  حضرت

  و سركوبي  و عصيان  جدايي  به  ؛ اما اگر كارشان خواهيم مي ما  كه  است  چيزي  ، اينبرگشتند
  ».و عصيانگر ستيز كن  سركش  عليه  با يارانت شد،  كشيده

بودند   يازيده  دست  علوي  حكومت  براندازي   توطئه  به  و زبير ـ كه  طلحه   درباره  حضرت
  ياري ، به زنم اند مي گردانده  روي  از حق  را كه  ، كساني قح  ياران  ياري  ، به من« :فرمود
  ».كنممي  مبارزه  با سركشان  كنندگان اطاعت
) ع( امام  سخن ذكر  به  در پايان .جويد ديگر مي  مجالي  باره  در اين  حضرت  گفتارهاي  بيان

و   ز حكومتا  كاذب  طلبكاران   عمده  در ستيز با دو گروه  حكومت  حق  در خصوص
  .كنيم مي  بسنده  حكومت  حقوق  كنندگان پايمال
  و مكلفي  است  بهره بي  از آن  كه  حقي  مدعي : جنگم مي  با دو گروه  باشيد همانا من  آگاه«
  ».كند نمي  عمل  تكليفش  به  كه

و   نماينده  يك رفتار مانند  با مردم  رفتار حاكم  ، بايد نوع بنگريم  حكومت  منظر به  اگر از اين
  در مكتب  كه  است  رفتار انساني از  هايي موارد زير نمونه .و كارفرما باشد  موكل  پيمانكار با

 .برخوردار باشند  بايد از آن  دولتي  هاي و مقام  فرمانروايان و  است  مورد تأكيد قرار گرفته  علوي
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  علويرفتار انساني در مكتب  - 1-4

   رفتاري خوش -1-4-1

  حقوق  به  با اشاره  حضرت .است  حاكم  رويي  و گشاده  رفتار نيك  ،مردم  مسلم  از حقوق  ييك
  :فرمايد مي  با مردم  رفتار حاكم  در نوع  مردم
  نايل  بدان  كه  فضلي و  خاطر نعمت  ، به حاكم  كه  است  اين  بر حاكم  مردم  همانا از حقوق«

را   و عطوفتش  ، نزديكي الهي  هاي نعمت  افزوني يير ندهد و بايد باتغ  را با مردم  ، رفتارش گرديده
  ».كند بيشتر  اش ديني  با برادران

  ».باشي  مهربان پدر  مانند يك  تو بر آنان … كه  است  اين  بر سلطان  رعيت  و اما حق«
  اين .دباش  سياسي و  نبايد صوري  شهروندان  به  حاكم  و عطوفت  ، محبت علوي  در مكتب

  :شود  را شامل  غير مسلمان و  مسلمان  ، شهروندان و فراگير بوده  بايد دروني  مهرورزي
مانند   آنان  مبادا براي .ده  جاي  را در قلبت  مردم  به  و محبت  ، رحمت ، مهرباني مالك  اي«

يا برادر  :اند هدو دست  ؛ زيرا آنان شماري  غنيمت را  حقوقشان  و خوردن  باشي  درنده  جانوري
  ».آيند شمار مي  به  همانندت  الهي  تواند يا درآفرينش  ديني
  رنجي  و متحمل  داده پس  امتحان  را كه  كساني  همت .رفتار كن  و ستايش  با نيكويي  با مردم«
  ».آور  اند بر زبان شده

رو   گشاده  ، با مردم اسعب  ابن« :فرمايد ، مي ، فرماندار بصره عباس  ابن  به  خطاب  حضرت  آن
بپرهيز؛   و از خشم  رفتار كن  با بردباري  و با آنان  ده  وسعت  آنان  را براي  و وقتت  ، مجلس باش

  ».است  شيطان  و فعل  خردي كم  ،زيرا خشم
 :فرمود  چنين  وي  به ،كرد  مصر منصوب  استانداري  بكر را به ابي  محمدبن  وقتي) ع( امام

  ».را باز كن  ات دار و چهره را هموار  بگشا، پهلويت  مردم  برايرا   بالت«

   با مردم  مستقيم  ارتباط -1-4-2

  را با خود فراهم آنها مستقيم  وگوي تگف  امكان  حاكم  كه  است  آن  مردم  ديگر از حقوق  يكي
  واسطه  و بدون  مستقيم  طارتبا  را به  آنان خود  حكمرانان  به  مختلف  هاي فرماندر ) ع( امام .آورد

  :فرمايد اشتر مي  مالك  به  كه  كرد؛ چنان مي  سفارش
  به  رسيدگي  براي را  ، خويشتن وقت  ؛ در آن قرار ده  نيازمندان  را براي  از وقتت  اي پاره«

 با  تو را آفريده  كه  خاطر خدايي  به  پس .بنشين  عمومي  ساز و در مجلس  آماده آنها  خواست
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 بازدار تا  آنان  را از جلوگيري  و پاسدارانت  نگهبانان  چون  ياراني و  لشكريان .كن  فروتني  آنان
از   را بيش  مبادا خودت … گويد  با تو سخن  و دغدغه  واهمه  و بدون  زبان  لكنت  بي  سخنگويشان
  و سختي  تنگي  نوعي  عيتو ر  حكمرانان  بين  حجاب و  ؛ زيرا وجود پرده كني  پنهان  حد از مردم

  ».انجامد از امور مي  دقيق  اطالع  عدم  و به  است
   چهره ،وتنها مانع  ، زبان تنها نماينده  با مردم  خواهد در ارتباط مي  از فرماندار مكه) ع( امام
  :باشد  حاكم
مبادا  .باش  نداشته  اي و فاصله  مانع ، ات جز چهره  و اي نماينده ، جز زبانت  با مردم  در ارتباط«
  ».با خود شوي  نيازمندي  مالقات  مانع

  دهي و پاسخ  روشنگري -1-4-3

  و پاسخ  افكار عمومي  ساختن  و روشن  است  مردم  از امور كشور حق  ، آگاهي علوي  در مكتب
  و مخل  چيز، جز اخبار محرمانه  هيچ .شود مي  شمرده  حاكم   وظيفه  مردم  ها و شبهات پرسش  به

  به  باره  در اين  حضرت .مستثنا نيست  اصل  اين از  مانند اسرار جنگي  ملي  واقعي  مصالح
  :فرمايد مي  لشكريانش

  كاري و پنهان  كاري محافظه  ، به ، جز در امور جنگي كه  است  اين  شما بر من  همانا از حقوق
  .نپردازم

در   آفت  اين .دارند قرار  و اتهامات  شايعات  انواع  در معرض  هميشه  و دولتمردان  حكومت
  آگاه .انجامد مي  دين  قداست  ساختن دار  و خدشه  حكومت  تهديد اصل  به  ديني  هاي حكومت
 .سازد  را ناكام  دين  و دشمنان  سازان  ، شايعه برده  خطر را از ميان  تواند اين مي  مردم  ساختن
  :فرمايد اشتر مي  مالك  به  خصوص  در اين  حضرت

  خود را آشكار و ثابت  گناهي بد بردند، عذر و بي  گمان  تو در ستمگري  به  اگر شهروندان
   .نابود ساز  روشن  دليل   را با ارائه  و شايعات  كن

   تجسس  و عدم  رازداري -1-4-4

  ، به گاه  حكومت .آيد شمار مي  به  مردم  از حقوق  حكومت  و راز دار بودن  نكردن  تجسس
  ، اصل موقعيت  در اين .يابد مي  آگاهي  شهروندانش  ، بر اسرار و امور نهان اش وظيفه  مقتضاي
 .شود مي  شمرده  حكومت   وظيفه  مختلف  هاي بهانه  به  اسرار مردم  افشاي  و عدم  رازداري
  :فرمايد مي اشتر  مالك  به  خطاب  حضرت
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از  آنها  بر پوشاندن  و حكومت  حاكم  شخص  مبتاليند كه  هايي و لغزش  عيب  به  همانا مردم 
  جا كه  را، تا آن  مردم  و عيوب  زشتي .بپوشان  آشكار شده  برايت  آنچه .سزاوارتر است  همه
  مردم  هاي لغزش  داري  تو دوست  كه  ميزاني  تو را، به  هاي تاخداوند نيز عيب  ، بپوشان تواني مي

  .بپوشاند،  را بپوشاني
بازگو   حاكم  براي را  مردم  هاي و كاستي  كوشند عيوبمي  كه  و زيردستاني  النئوطرد مس

  :فرمايد خواند و مي مي  حاكم  دشمن .آيد شمار مي  به  الهي   آموزه  اين  كنند، از لوازم
  .جويند مي  مردم  عيب  پيوسته  باشند كه  تو كساني  به  افراد نسبت  ترين و دشمن  بايد دورترين

  و دخالت  تجسس  شهروندان  و خصوصي  نبايد در امور شخصي  ، حكومت بر اين  افزون
  ديني  برآيند؛ زيرا حاكم  مردم  هاي غزشل و  جرم  كشف  در پي  و قضايي  كند و مراكز اطالعاتي

  به  حضرت .ندارد  و تكليفي  مسئوليت  هيچ  مردم  پنهان و  شخصي  ها و گناهان در برابر لغزش
  :فرمايد مي  مالك

  بر تو مخفي  كه  اموري در  همانا داوري .مباش  مانده  بر تو نهان  آنچه  كشف  ، در پي مالك
در  .كن  فرض  آگاه ، خود را نا نيست  يقيني آشكار و  برايت  در آنچه ...  بر خدا است  مانده

  .نگير  شتاب  چين گفتار سخن  پذيرش
در سر   شهروندان  خصوصي  جرم  كشف   بايد انديشه  دولت) ع( امام  حكومتي   در انديشه
  :باشد  داشته  نيك  گمان  همه  نپروراند و به

  .باشد  گماني  خوش  بر اساس  با مردم  بايد رفتارت ...،  مالك  اي
  اعمال  به  مربوط  جرم  و كشف  از تجسس  حكومت  نهي  كه  است  مذكور روشن  از مطالب 

و   امنيت  و مخل  عمومي  خالف  اعمال  شامل  اصل  شود، و اين مي  شهروندان  شخصي  و گناهان
  استثناء است  از اين  حكومت  سوء استفاده  عدم  ،ظريف  اما نكته .شود نمي  جامعه  مصلحت  ناقض

. نزند  دست  اسرار آنان  و افشاي  مردم  هاي خانه  و ورود به  تجسس  به  فوق  هاي بهانه  به  كه
  )1381قراملكي، (



 29292929            حقوق متقابل مردم و حكومتحقوق متقابل مردم و حكومتحقوق متقابل مردم و حكومتحقوق متقابل مردم و حكومت

 

 

  اي هاي چهارگزينه نمونه سؤال

  

  باشد؟هاي زير مياز گزينه احترام به حقوق ديگران و رعايت آن، مربوط به كداميك -1
  تكليف )ب  عدالت  )الف 

  استحقاق )د  مشروعيت )ج

  كدام گروه بود؟ ،قرار داشت هاس آنأكه معاويه در ر) ع(دومين گروه رسمي مخالفان حضرت علي  -2
  قاسطان )ب  خوارج  )الف
  دشمنان خارجي )د  مارقين )ج

  ؟استهاي زير تعريف كداميك از گزينه »حاكميت قانون و ضابطه براي همه مردم به صورت يكسان«  -3
  مساوات )ب  عدالت )الف
  مشروعيت )د  گراييقانون )ج

زيـر مربـوط بـه ايشـان     كـداميك از تعـاريف    ،خصـوص عـدالت  در ) ع(با توجه به تعريف حضـرت علـي    -4
  باشد؟ مي

  نهادن هر چيز در موضع خود  )ب  مورد توجه قرار دادن رعيت از سوي حاكم )الف
پرداخت حقوق و امتيازات بر اساس استعداد و  )ج

  لياقت
  پرداخت حقوق بر اساس تساوي  )د

  ند؟ستدانالهي ميكداميك از موارد زير را فريضه ) ع(حضرت علي  -5
لــزوم زنــدگي ســاده و در حــد ضــعيفان   )الــف

  جامعه 
لزوم عمل به تكليـف الهـي تعيـين شـده از       )ب

  جانب خدا
رعايـــت مســـاوات و عـــدالت در زنـــدگي   )ج

  فردي و اجتماعي 
اجراي حدود الهي بـه طـور يكسـان در حـق      )د

  نزديكان و غير نزديكان

  دانند؟ن شهر ميكدام شهر را بدتري) ع(حضرت علي  -6
  ايمانشهر بي  )ب  عدالتشهر بي  )الف
  انصافشهر بي )د  امنيت شهر بي  )ج

  بردند؟ كار ميه هاي زير برا براي كداميك از گزينه"مرگ  بزرگ "توصيف عبارت ) ع(حضرت علي  -7
  فساد  )ب  عدالتيبي  )الف
  فقر  –د  امنيتيبي  )ج
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  در مكتب علوي كدام است؟ رفتارهاي انساني مورد قبول -8
  محبت به مستضعفان –رويي گشاده –اجراي عدالت –ارتباط مستقيم با مردم  )الف
  وفاي به عهد  –رازداري و عدم تجسس  –كظم غيض  –سعه صدر و صبوري  )ب
  رازداري و عدم تجسس  –دهي روشنگري و پاسخ –ارتباط مستقيم با مردم  –خوش رفتاري   )ج
 رسيدگي به ايتام  –امانت داري  –راستي در گفتار  –دهي ي و پاسخروشنگر )د

  ؟باشدگرايي كدام اصل مييكي از مشخصات مهم قانون -9
  آزادي اجتماعي )ب  امينت اجتماعي       )الف
  رفاه اجتماعي  )د  ساالريشايسته  )ج

فرمـانروايي مسـلمانان    ،بند به شريعتايهاي سست ايمان و غير پچرا نبايد انسان) ع(از منظر حضرت علي  -10
  را بر عهده گيرند؟

  .گمارندتوانند اجرا كنند و نزديكان خود را در كارهاي حكومتي ميعدالت را نمي )الف
  .سازندور ميكنند و امت را در گرداب هالكت غوطهسنت نبوي را تعطيل مي )ب
  .كنندحاكمان بدبين ميكنند و مردم را نسبت به در دين بدعت ايجاد مي )ج
 .كنندشوند و خيانت به امانت ميگيري ميدر احكام دچار رشوه دادن و رشوه   )د



 

 

  

  

  : بخش دوم

  ساالري ديني مردم 

  هدف كلي

  ري ديني، عناصر و اصول آنساالمردممفهوم آشنايي فراگيران با 

  اهداف رفتاري

  :ش، فراگيران قادر خواهند بودپس از مطالعه اين بخ
  .ساالري ديني را توضيح دهندمردم )1
  .ساالر را نام ببرندهاي يك نظام مردملفهؤم )2
  .ساالري را برشمرندهاي مردمشاخصه )3
  .بيان كنندساالري ديني را عناصر نظري مردم )4
  .ندنماي بازگوساالري ديني را عناصر عيني مردم )5
  .ندذكر كنساالري ديني را اصول مردم )6
ساالري غيرديني را نام برده و ساالري ديني در مقابل مردموجوه اشتراك و افتراق مردم )7

 .توضيح دهند
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  ساالري مفهوم مردم - 2-1

 مفاهيم مدرن سياسي از از هنگام تجديد حيات اسالم در دوران معاصر و آشنايي مسلمانان با
بسياري از  در اين مدت .دگذر بيش از يك قرن مي ،)دموكراسي(ساالري  جمله مردم

 .اند باره پرداخته انديشمندان و روشنفكران شيعي با رويكردهاي متفاوتي به ارائه نظر در اين
اساس با اسالم مشكل  ند كه آيا دستاوردهاي تمدن مدرن غربي در ذات واهآنها در پي اين بود

 ؟هاي ديني را نگه داشت نتس دارد يا نه؟ و يا چگونه مي توان هم مدرنيته را قبول كرد و هم
برانگيزي داشته به عنوان يك تجربه مدرن غربي بحث چالشاز آغاز تا كنون ساالري  مردم
ساالري  هاي اصلي مردم شرطموضوع نقش مردم در حكومت و حاكميت كه از پيش .است
 اسالمي به طور جدي از در دو دوره يعني دوران نهضت مشروطه و در آستانه انقالب ،است

يني و در يچون عالمه نا در مرحله اول افرادي .طرف انديشمندان شيعه مطرح گرديده است
حكومت اسالمي در عصر  با پذيرش اصل تشكيل) ره(مرحله دوم افرادي چون امام خميني

پيروزي  .كنند حاضر تالش كردند تا جايگاه و نقش مردم در حكومت اسالمي را مشخص
نظريه واليت فقيه  جمهوري اسالمي در ايران باعث گرديدكهانقالب اسالمي و تشكيل نظام 

  .اسالمي اعمال گردد ارائه شده بود در قانون اساسي جمهوري) ره( كه از سوي امام خميني

سال پيش به  2500به ساالري برگردان واژه يوناني دموكراسي مي باشد كه سابقه آن مردم
در عصر جديد عبارت  .از آن ارائه شده استگردد و تعاريف مختلفي  يونانيان باستان برمي

از تعاريف رايج براي  »مردم حكومت مردم به وسيله مردم و براي«معروف آبراهام لينكلن يعني 
ولي با اين همه  ،رساند مي دموكراسي است كه به طور خالصه منظور كلي از دموكراسي را

  .ارائه داد نشود تعريف كاملي از آ دموكراسي بسيار پيچيده بوده و نمي

التزام به شكلي از حكومت كه مطابق با اصل حاكميت مردم، برابري سياسي ، مشورت با 
  .مردم و حاكميت اكثريت سازمان يافته در قالب دين باشد

  : ساالري وجود دارد نوع قرائت در مورد رابطه دين و مردم 3به طور كلي
ياسي ديني يك نظام بخصوصي ساالري سازگار نيست و نظام س اصول اسالمي با مردم )1

  .است
توان در داخل  ساالري سازگاري كامل دارد و بدون دستكاري آن را مي اسالم با مردم )2

  .اسي قرار دادنظام سي
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ساالري تناقض ندارد و با  قرائت بينابيني است كه معتقد است اسالم با اصول كلي مردم )3
   .حال ديني داشتساالر و در عين  كمي جرح و تعديل مي توان نظام مردم

  :هاي آن لفهؤساالري و م مردم - 2-2

گزينه زير  6در اند به طور كلي ساالر در نظر گرفته هايي كه براي يك نظام مردم لفهؤم 
  :شودخالصه مي

  برابري سياسي و حقوقي  )1
  آزادي  )2
  حاكميت مردم  )3
  مشاركت و رضايت عمومي  )4
  گرايي قانون  )5
  آگاهي مردم   )6

مقامات منتخب، انتخابات آزاد منصفانه و مكرر،  :عبارتند ازساالري  هاي مردم شاخصه
   .آزادي بيان، تشكالت مردمي جامعه مدني

  ديني ساالري مردمعناصر نظري  -2-3

  ورزي اصل توحيد در ساحت خرد و انديشه) 1
  اصل عدالت و عدالت محوري )2
  اصل قانون و قانونمندي) 3
  اصل تنوع سياسي مبتني بر آزادي مثبت) 4
  اصل رضايت و قبول عامه) 5

  ساالري ديني عناصر عيني مردم -2-4

  پذيرش اصل هدايت و رهبري مستمر) 1
  اي با وصف ديني جامعه) 2
  پذيرش نهادهاي نظارتي و كنترلي قدرت از ناحيه مردم) 3
  مشاركت و رقابت سياسي فراگير) 4
  تقدم اكثريت بر اقليت) 5
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اي در گفتمان سياسي دنياست كه بر خالف  زه، اصطالح تا»ساالري ديني مردم«واژه 
هايي از يك مفهوم  كه همگي تركيب ...هايي چون جمهوري اسالمي، پارلمان اسالمي و  واژه

هاي نبوي  در بستر مباني سياسي اسالم و متأثر از آموزه ،غربي به عالوه يك قيد اسالمي هستند
ردم در حوزه سياست و اداره امور داشت حقوق م و علوي روييده و بر آن است تا ضمن پاس

جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين 
براي اين منظور، در حكومت  .سكوالر غربي تميز دهدترتيب، نظام اسالمي را از الگوهاي 

مقام معظم  .برالي استاسالمي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه لي
اند، و در  تعبير نموده» ساالري ديني مردم«از اين روش حكومتي، به  )العالي مدظله(رهبري

  :فرمايد توضيح آن مي
هاي دمكراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز  به ريشه) ديني(ساالري  اين مردم«

ور نيست كه ما دمكراسي را از غرب ساالري ديني دو چيز نيست؛ اين ط اوالً مردم .ديگر است
بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه، خود اين 

يك سر آن عبارت است  ...ساالري هم دو سر دارد مردم .ساالري هم متعلق به دين است مردم
مردم نظام را انتخاب از اين كه تشكيل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت بگيرد؛ يعني 

كند و  اين همان چيزي است كه غرب ادعاي آن را مي ...كنند كنند؛ دولت را انتخاب مي مي
ها و  ها و دقت اين حرف، متكي به نظرات و حرف ....البته در غرب اين ادعا واقعيت هم ندارد

بخش  انتخاب مردم يكي از دو ....هاي خود برجستگان ادبيات غربي است  آوردن مثال
مردم بايستي انتخاب كنند، بخواهند، بشناسند و تصميم بگيرند تا  .ساالري ديني است مردم

بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفي نخواهند  .تكليف شرعي درباره آنها منجز بشود
  .داشت

اين است كه حاال بعد از آن كه من و شما را انتخاب ) ديني(ساالري  سر ديگر قضيه مردم
   .»...داريم  ند، ما در قبال آنها وظايف جدي و حقيقيكرد

يك حقيقت واحد در جوهره نظام  ...ساالري ديني  مردم« :فرمايد وي در جاي ديگر مي
شود؛ ضمن  اسالمي است؛ چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند، بدون مردم نمي

   .»...مكان پذير نيستساالري واقعي هم بدون دين ا آن كه تحقق حكومت مردم
  :توان چنين بيان نمود ساالري ديني، مي به طور خالصه در تبيين مفهوم مردم
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ساالري ديني، ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مشروعيت الهي و مقبوليت مردم  مردم
و در چارچوب مقررات الهي استوار است و در راستاي حق مداري، خدمت محوري و ايجاد 

  :اين مدل، بر دو پايه استوار است .كندرشد و تعالي مادي و معنوي، ايفاي نقش ميبستري براي 
  .هاي وحياني دارد از سويي ريشه در آموزه )1
  .كندها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال مي اين آموزه )2

 ساالري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي و انساني استوار است و از اين رو در نظام مردم
  .كند اين نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي اسالم، رابطه مردم و حكومت را تبيين مي

  ساالري ديني مردم اصول - 2-5

  :ساالري ديني عبارتند از اصول مردم
  حوريم فضيلت) 1
  محوري هدايت) 2
  حاكميت الهي) 3
  ايمان ديني) 4
  انتخاب مردمي) 5
  گرايي آرمان) 6
  محوري تكليف )7
  ساالري هشايست )8
  محوري قانون )9

 مندي رضايت )10

 ساالري غيرديني مقابل مردم ساالري ديني در مردم -2-6

 :ساالري غيرديني عبارتند از مردمساالري ديني با  وجوه اشتراك و افتراق مردم

  اشتراكوجوه  -2-6-1

  .ق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملتح ذي) 1
  .گيري سياسي و اجتماعي در تمام مراحل تصميمسازي براي مشاركت مردمي  زمينه) 2
  .ساالري تعيين انتخابات، به عنوان طريق قانوني اعمال مردم) 3
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  .الزام به رأي اكثريت در امور اجرايي) 4
  .هاي فردي و جمعي احترام به آزادي) 5
  .ها در پرتو تضارب آرا و تعامل افكار توسعه همه جانبه و رشد و شكوفايي خالقيت) 6

  وجوه افتراق  -2-6-2

ساالري  شود؛ ولي در مردم ساالري سكوالر، حاكميت ملي به طور مطلق پذيرفته مي در مردم )1
  .ديني با پذيرش حاكميت مطلق خداوند، حاكميت ملي نسبي خواهد بود

دهد؛ اما در  ساالري سكوالر، رأي اكثريت را به صورت مطلق مالك عمل قرار مي مردم )2
  .شود گذاري، رأي اكثريت در چارچوب شريعت پذيرفته مي ني در بعد قانونساالري دي مردم

ساالري  ساالري سكوالر، حاكميت اوالً و بالذات از آن مردم است، ولي در مردم در مردم )3
و بالذات از آن خداست و حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند است  ديني، حاكميت اوالً
  .و نه در عرض آن

االري سكوالر، دين صرفاً امري شخصي و مربوط به حوزه فردي است؛ اما در س در مردم) 4
  .گيرد ساالري ديني، دين، حوزه فردي و اجتماعي مردم را در بر مي مردم

اي از  ساالري ديني در ارائه تعريف از بشر و حقوق آن در پاره ساالري سكوالر با مردم مردم )5
  .موارد ديگر با هم اختالف دارند

  
  :اند ساالري ديني موثر بوده نكته آخر اين كه سه بحران در طرح نظريه مردم

  بست تئوريك انديشه سياسي غربي بن) 1
  كراسي در مقام عملوبست دم بن )2
  بحران معنويت و دين )3

ساالري ديني در نظام جمهوري اسالمي، حرف نو و جديدي  امروزه مردم«در هر صورت، 
ها و روشنفكران عالم را به سوي خود جلب كرده  ها، شخصيت لتاست كه توجه بسياري از م

عليرضا ( .هاي عميق مذهبي دارد ساالري، برخاسته از دين است و ريشه اين مردم .»است
  )36شماره ، پرسمان ،محمدي
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  اي هاي چهارگزينه نمونه سؤال

  

  ساالري برگردان كدام واژه يوناني است؟مردم -1
  سيدموكرا )ب  كالئي )الف
  ليبرال )د  سكوالر )ج

  ؟استساالري ديني عناصر نظري مردمكدام گزينه از  -2
  پذيرش اصل هدايت ورهبري مستمر )ب  تقدم اكثريت بر اقليت   )الف
 اصل عدالت و عدالت محوري )د  انتخابات آزاد منصفانه و مكرر )ج

  ؟استساالري ديني عناصر عيني مردمكدام گزينه از  -3
  اصل رضايت و قبول عامه  )ب  قانون و قانونمندي اصل )الف
  اصل توحيد در ساحت خرد )د  مشاركت و رقابت سياسي فراگير )ج
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  حق نظارت همگاني -1- 3

است كه به منظور جلوگيرى از  گرى از مفاهيم آشنا در فرهنگ اسالمى نظارت و پرسش
از موضوعاتى است كه در علوم  از اين رو، .بينى شده است انحرافات فردى و اجتماعى پيش

 .فته استو مورد توجه قرار گر مختلف اخالق، عرفان، فقه، سياست و مديريت كاربرد داشته

ها؛  برخورداري ساالري ديني، قدرت سياسي تنها يك امانت است و نه سفرهاز منظر مردم
مبادا « :داد كه معروفش به كارگزار آذربايجان هشدار ةدر نام )ع(عليحضرت كه  چنان

اي؟  چنگ آورده بپنداري حكومتي كه به تو سپرده شده است، طعمه و شكاري است كه به
تواني  هستي و نمي كه برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام باالترت خير، امانتي است

  ».به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كني
از : زند با همين برداشت است كه آن حضرت در نامه ديگري به مأموران حكومتي نهيب مي

را كه چ صله باشيد؛طرف خود با مردم به انصاف رفتار كنيد و در برآوردن نيازهاي آنان پرحو
  .شما امانتدار مردم، وكيل امت و نماينده حكومت هستيد

اصلي حق و در  زمامداران در بينش ديني ما امانتدار مردم هستند، بايد زير نظر صاحب
از تسلط بر . باشند حدود اختياراتي كه براي آنها مشخص شده انجام وظيفه كرده و پاسخگو

شخصي و منافع فردي در  نخواهند داشت و در نتيجه، انگيزه مندي ثروت و قدرت عمومي بهره
  )1388، محسن، اسماعيلي(. ميان نخواهد بود

  قدرت نظارت بر -2- 3

تأكيد بر امر  .اى برخوردار است ايگاه ويژهج در اين ميان نظارت بر صاحبان قدرت از اهميت و
منكر نشانه اين اهميت و جايگاه  به معروف و نهى از و نهى حاكمان به عنوان برترين مرتبه امر

 .است

مردان، جايگاهى نداشت  بر دولت در حالى كه در تاريخ گذشته جهان غرب، نظارت مردم
مقوله نظارت بر «اگر در جهان غرب  .دانستند و حاكمان خود را از هر گونه نظارتى آزاد مى

ى از سلطنتى مطلقه به هاى سياس نظام اى چند صد ساله دارد و پس از دگرگونى سابقه» قدرت
 .همزاد با مكتب است سلطنتى مشروطه و جمهورى مطرح شده، در جهان اسالم،

كه با ) ص( اسالم از رسول گرامى »ل عن رعيتهئوكلكم راع و كلكم مس«جمله معروف 
پيامبر مردم را  .اين پيشينه تاريخى است اى از مقوله نظارت و مراقبت پيوندى وثيق دارد، نشانه
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همواره مراقب اعمال و رفتار صاحبان قدرت و  اى تربيت نمود كه معه اسالمى به گونهدر جا
 .زمان خلفاى بعد از پيغمبر گواه بر اين حقيقت است هاى متعدد تاريخى در نمونه .ثروت باشند

مسند خالفت مسلمين و در رأس قدرت قرار داشت، مردم را به  با آنكه در) ع(امير مؤمنان على
 .كرد بر دولتمردان تشويق مى مراقبت و نظارت هوشيارى و

نيز برخاسته از  ستمكارهاى  دولتبرابر  هاى موجه تاريخ اسالم در قيام و مبارزه شخصيت
بارزى از تالش و مجاهدت در راه احياى اين  نمونه) ع(قيام امام حسين .تربيت دينى آنها بود

 .فريضه مهم اسالمى است

از آنجا كه انسان هرگاه  .است مباحث مهم فلسفه سياسى ، از»نظارت بر قدرت«بارى، 
، »االنسان ليطغى أن رآه استغنى ان«كند  نيازى و غنا كند بيشتر طغيان مى احساس بى

كند، از مهمترين  انسان ايجاد مى برخوردارى از ثروت و قدرت كه چنين احساسى را در
ى ها انمنظور جلوگيرى از طغيان انس نظارت در عرصه سياست، به .رود ها بشمار مى گاه لغزش

بيش از شهروندان نيازمند نظارت و  مردان جامعه قدرتمند و ثروتمند است، از اين رو دولت
 .اند مراقبت

نظارت بر دولتمردان است و براى اين  در نظام سياسى اسالم نيز مهمترين عرصه نظارت،
فرهنگ و تمدن درخشان اسالم با  الهام از بشريت با .بينى شده است هايى پيش منظور اهرم

هاى ستمگر و استبدادى تاريخ تلخ حكومت ضرورت نظارت و مراقبت بر قدرت آشنا شد و
هايى قوى به منظور كنترل حاكمان جامعه اهرم اين واقعيت را بيش از پيش آشكار كرد كه بايد

كيل مجلس قدرت و نظارت بر يكديگر، تش تفكيك قوا به منظور توزيع .بينى كردپيش
هاى گروهى، همگى با  مطبوعات و رسانه نمايندگان مردم، تأسيس نهادهاى مدنى و گسترش

دولتمردان جامعه تحت نظارت نمايندگان  رفتار ،همين هدف انجام گرفت تا با نظارتى بيرونى
سوء استفاده از قدرت كاهش يابد، اما  مردم و افكار عمومى قرار گيرد و درصد فساد و

هاى سياسى امروز دنيا تا  نظارتى در نظام هاى مطرح است كه اهرم  ين پرسش جدىهمچنان ا
صاحبان قدرت و ثروت شود؟ آنچه نظام سياسى  چه حد توانسته است مانع فساد و انحراف

بخشد، آن است كه در اين نظام، نظارت بيرونى  مى هاى سياسى ديگر امتيازاسالم را از نظام
شناخت صحيح  .اما كافى نيست  - هر چند الزم است  -ف قدرتمندانبراى مهار فساد و انحرا

هاى سياسى بشرى اين واقعيت همچنين تجربه نظام .فساد انسان و توانايى او در جهت صالح يا
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نظارتى بيرونى چنانچه با نظارت و كنترل درونى همراه نشوند،  هاىسازد كه اهرم را نمايان مى
  .ز فساد و انحراف توفيق زيادى به دست آورندجلوگيرى ا توانند در راه نمى

  نظارت بر حكومت - 3- 3

ساالري است و نظارت مردم بر حكومت،  مردم نظارت مردم بر حكومت، يكي از اصول اساسي
و مشروعيت آن را ناشي از اراده و راي  تنها در صورتي ممكن است كه حكومت قدرت خود

سوي دولتمردان در انديشه سياسي امام  از نظارت بر چگونگي اعمال قدرت .مردم بداند
قرار داده  تأكيداز دو جنبه آن را مورد  جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است كه امام

 .جنبه دروني و جنبه بروني :است

از جنبه دروني امام معتقد است كه قدرت چنان كه به دست اشخاص غيرمهذب برسد، 
چنانچه  خداي تبارك و تعالي قادر است؛ لكن اگر .قدرت خود يك كمال است .خطر دارد

گرفتار اين  دنيا امروز .كشانند قدرت به دست اشخاص فاسد برسد، همين كمال را به فساد مي
 .اي ندارند است كه قدرت در دست اشخاصي است كه از انسانيت بهره

ارت بيروني امام، نظ عالوه بر نظارت دروني، اهرم مهم ديگر نظارت بر دولت از ديدگاه
از مسير اسالمي و انساني  اين نظارت بايد از سوي مردم اعمال شود تا مانع انحراف دولت .است
دهي   نقش اراده ملي در مشروعيت اين ديدگاه نشأت گرفته از اعتقاد اساسي امام در مورد .شود

د سياسي بايد مانع از تباهي و فسا به قدرت سياسي است كه همين اراده ملي با نظارت خود
 :مردم بر عملكرد دولت است يكي از عوامل تباهي و فساد سياسي، عدم نظارت .شود

بروند و بسپارند به  ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس، همه چيز، اگر كنار
ملت بايد  .تباهي بكشد دست اينها و بروند مشغول كارهايشان شوند، ممكن است يك وقت به

 .گذرد ي كه در دولت ميناظر باشد به امور

قضايي و همراه با  و گذاريها، اعم از اجرايي و قانون اين نظارت بر عملكرد همه دستگاه
كه روساي  .دانند اسالمي مي امام اين نظارت را حتي حق فرد فرد اعضاي جامعه .نقد آن باشد

 :گو باشندجامعه بايد در قبال آن پاسخ

زمامداران مسلمين را  مستقيماً در برابر سايرين، هر فردي از افراد ملت حق دارد كه
اگر بر خالف وظايف  در غير اين صورت .استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد

 .است خود به خود از مقام زمامداري معزول ، اسالمي خود عمل كرده باشد
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  ر جواباگ اهميت نظارت مردم به حدي است كه امام معتقدند كه زمامدار خطا كار،
  .كننده درباره خطاي خود نداشته باشد، خود به خود معزول است قانع 

  حق بركناري حكومت -4- 3 

حكومت اسالمي نه تنها جايز نيست، بلكه حفظ نظام اسالمي  كناري در انديشه سياسي امام، بر
ز وجود اين از نظر امام حكومتي كه به مردم ظلم كرده و ا از اوجب واجبات است، ولي با
دهد و  به نظر امام، اسالم اجازه ديكتاتوري نمي .اسالمي نيست عدالت خارج شود، ديگر اساساً

 .كه چيزي را به ملتمان تحميل كنيم خداوند به ما حق نداده

زماني بر خالف  امام معتقدند كه حكومت اسالمي متكي و مبتني بر آراي ملت است و اگر
 :ا ساقط كندتواند آن ر آراي ملت عمل كند، ملت مي

با آراي ملت است،  حكومت اسالمي حكومت ملي است، حكومت مستند به قانون الهي و
با آراي ملت و  اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد حفظ بكند خودش را

قهراً ساقط  كند و هر روز هم كه خالف راي ملت عمل كند، آيد و ملت او را حفظ مي مي
 .زند م او را كنار مياست و ملت ايران ه

ملت، نشان  امام بر راي ملت و ساقط شدن دولت در صورت زير پا گذاشتن راي تأكيد
از نظر امام  .دارند دهد كه امام به طور مستقل، به نقش مشروعيت دهنده اراده ملي اعتقاد مي

ي است ا اسالمي هم جامعه عالوه بر اينكه حكومت اسالمي بايد عدالت را اجرا كند، جامعه
هاي ناحق بر  تحميل خواسته كند و در مقابل كساني كه درصددكه اساساً ظلم را تحمل نمي

  :ايستند مردم باشند مي
اسالمي  اگر شخص اول مملكت ما در حكومت .حكومت اسالمي حكومت قانون است

  .ندارد او ديگر قابليت براي حكومت ...كرده است يك خالف بكند، اسالم او را عزلش
بنابراين، قانوني بودن  .عيت، يعني توجيه عقلي و يا عقالني اعمال سلطه و اطاعتمشرو

شود و حكومت قانوني نيز بايد اين  نيازي حكومت از اين بحث نمي حكمراني موجب بي
از اين رو، مشروعيت به معناي قانوني بودن يا طبق قانون  .مشروعيت را براي خود اثبات كند

زيرا بر فرض اثبات قانوني بودن نيز بايد اثبات گردد  ،حث ماستموضوعي خارج از ب بودن،
چنان كه پذيرش به معناي پذيرش همگاني و  .كه آيا آن قانون مشروعيت دارد يا ندارد

زيرا مشروعيت بخشي  ،مقبوليت مردمي و يا مورد رضايت مردم بودن نيز مورد بحث ما نيست
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مفهوم مشروعيت بر مفهومي متمايز  و اصوالً رضايت عمومي به حكومت نيز بايد اثبات گردد
 .آيد از مقبوليت است و مترادف يا جزئي از آن به حساب نمي

اينكه دولت و  ،بنابراين، مشروعيت، در اين بحث به معناي حق داشتن و مجاز بودن است
حكومت با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت دارد و اين حق از كجا و توسط چه كسي به 

از اين رو، مشروعيت در اين ديدگاه شامل مشروعيت قانون و حقوق نيز  .شده استاو داده 
  .خواهد بود

 :كنيمدليل عقلي براي اثبات مشروعيت حكومت را با مقدمات زير اقامه مي

هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد  تشكيل حكومت براي تأمين نيازمندي .الف
 .و اختالل نظام ضروري است

هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي،  اسالم در همه زمينه .ب
 .تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي است

زيرا دين خاتم،  ،شونداين احكام و قوانين نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي .ج
  براي برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام وكامل، جاويد و جهاني بايد 

 .قوانين فرا زماني داشته باشد 

 ،تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسالم بدون تشكيل حكومت ميسر نيست .د
زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و نيز قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي 

  .ون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيالت اداري و اجرايي قابل اجرا نيستنداسالمي بد
رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسالمي بايد فردي متخصص در مسائل  .هـ

ديني و اسالمي و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت، 
 .عصمت و صيانت نفس باشد

ميسر و ) معصوم(چنانچه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد آرماني  .و
رجوع كرد، و ) السالم عليه(ترين فرد به معصوم ممكن نباشد، از نظر عقاليي بايد به نزديك

يعني فقيه داراي آگاهي الزم نسبت به قوانين الهي، [چنين فردي جز فقيه واجد شرايط 
در غير اين صورت،  .نخواهد بود] ه عدالت و تقوي و توان مديريت جامعهبرخوردار از ملك

ترجيح مرجوح بر راجح و غيراصلح بر اصلح الزم خواهد آمد كه اين خالف حكمت و نقض 
 .غرض است
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را براي تصدي منصب ) السالم عليه( ترين فرد به معصوم بنابراين، شارع اسالم، نزديك
براي اجراي قوانين اسالم منصوب ـ به نصب عام ـ نموده زعامت و حكومت ديني ـ اسالمي 

كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به  يعني ما از راه عقل كشف مي ;است
  .توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است

  نظارت در جامعه اسالمي  -5- 3

در فقه و  .م سير و سلوك معنوى استالز نظارت و مراقبت در اخالق و عرفان، از شرايط
سياست و مديريت، شرط سالمت  حقوق، ضامن تحقق عدالت و تأمين حقوق مردم و در

مراقبت در حوزه زندگى فردى  تأكيد بر نظارت و .اجتماع و موفقيت در مديريت جامعه است
و تأثير  آن در فرهنگ اسالمى تر از آن حوزه زندگى اجتماعى حكايت از جايگاه مهم و مهم

 .و ديگران دارد فراوانش در جلوگيرى از طغيان انسان و تجاوز به حقوق خود

وظيفه  .جامعه در قبال يكديگر است آحاد مسئوليتنظارت در جامعه اسالمى برخاسته از 
همگانى امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت وخيرخواهى در حق يكديگر، نوعى نظارت و 

در اهميت اين فريضه بزرگ همين بس كه  .كند امعه را تضمين مىمراقبت است كه سالمت ج
خرجت للناس تأمرون امه اكنتم خير« هاى ديگر است؛ مالك برترى امت اسالمى بر امت

عوامل سقوط و اضمحالل برخى از  چنانكه ترك آن از ،»بالمعروف و تنهون عن المنكر
 .هاى پيشين است امت

او بنا شده، دعوت ديگران به » آزادى«و» انسان«ور هر چند در دنياى امروز كه بر مح
  ديگران و محدود كردن آزادى ها دخالت در امور ها و باز داشتن او از زشتي نيكي

 !شود آنها تلقى مى 

  اسالمى نظارت در جمهورى -6- 3

است كه با الهام از فرهنگ غنى اسالم،  ايران آن  هاى نظام جمهورى اسالمى يكى از ويژگى
هادهاى مختلف نظارتى و نهادهاى مدنى و ن مردان عالوه بر آنكه تحت مراقبت و نظارت دولت

 .بازدارنده از فساد و انحراف باشند هاى اخالقى اند، بايد داراى ويژگى عموم مردم

تجارب بشرى در امر نظارت بر  گيرى از قانون اساسى جمهورى اسالمى ضمن بهره
رسميت شناختن فعاليت احزاب و  ارت آنان بر يكديگر، بهمردان، مانند تفكيك قوا و نظ دولت
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عدالت را شرط الزم در بسيارى از  هاى گروهى، و رسانه  ها، مطبوعات ها و جمعيت گروه
 .داند رتبه نظام مى مردان عالى دولت

مختلف در برابر وسوسه قدرت و  مردان در سطوح گرچه در مقام عمل برخى از دولت
. نظارتى به حقوق ديگران تجاوز كردند استفاده از خالهاى ده و با سوءثروت، عنان از كف دا

صاحبان قدرت و ثروت در بخش دولتى و خصوصى  اما تأكيد هر چه بيشتر بر مقوله نظارت بر
ها به افراد وارسته و ترويج فرهنگ  مديريت و نهادينه كردن آن، همچنين دقت در واگذارى

تواند فساد و انحراف را در جامعه به  مملكت، مى جاى جاىامر به معروف و نهى از منكر در 
، مقصود ،رنجبر( .حقوق ديگران را سلب نمايد حداقل برساند و فرصت تعدى و تجاوز به

1384( 
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  عيت سياسي تعريف مشرو - 4-1

باشد كه درك و فهم آن نيازمند دقت وافر  مشروعيت يكي از مفاهيم اساسي علم سياست مي
در واقع، مشروعيت ماهيت ادعاي  .پذيرند زيرا تمامي اجزاء نظام سياسي از آن الهام مي .است

سلطه و قدرت سياسي بر مباني نظري خاصي استوار است  .شود حاكم نسبت به قدرت تلقي مي
 .شود اگر آن مباني در نظر گرفته نشود، قدرت سياسي با عدم مشروعيت سياسي روبرو مي كه

زيرا عدم  .هر واحد سياسي از اينكه دچار عدم مشروعيت شود بسيار نگران خواهد شد
گرايي، دخالت  خويشاوندگرايي، گروه :از قبيل هاي سياسي زيادي مشروعيت سياسي آسيب
 …و  نفوذ ،فساد و ارتشاء، عدم رعايت قانون از سوي حكام، )دتاكو(نظاميان در امور سياسي 
هاي مشروع كالً  ومتحك. نظامي سالم است ،رو نظام مشروع از اين .را در پي خواهد داشت

شود چون  ها ابراز مي رضايت عمومي كه به اين نوع حكومت .تر هستند تر و آزادمنش ماليم
 .سازد ومت را از رجوع به اعمال زور معاف ميحك ،منطبق با ايمان مشترك و عمومي است

كنند، ناچار از شدت  هاي نامشروع كه عليه معتقدات و ايمان عمومي قيام مي بالعكس حكومت
بنابراين، هرگونه اقدامي عليه حكومت به جاي اينكه مذموم شمرده شود، مورد  .عمل هستند

ند و خود را از حكومت جدا و دان مردم حكومت را از آن خود نمي .گيرد تحسين قرار مي
بينند و در نتيجه حكومت  مردم ديگر خود را موظف به اطاعت از آن نمي .كنند بيگانه تلقي مي

بر اين اساس، حكومت بيشتر به زور و اجبار  .براي اجراي احكام خويش بايد به زور تكيه كند
يابد، تا جايي  افزايش مي كند و به اين ترتيب بيگانگي ميان مردم و حاكمان فيزيكي تكيه مي

   .شود اي كوچك از هم پاشيده مي كه حكومت با ضربه

  انواع مشروعيت سياسي  - 4-2

ترين نوع  اما معمول .شود بندي مي مشروعيت سياسي به نوبه خود در انواع گوناگوني رده
قسيم تاو مشروعيت يا حقانيت را به سه دسته اصلي  .گردد ماكس وبر برمينظر بندي به  تقسيم

   .شمارد هاي سياسي را بر مي كند و سپس مباني حقانيت مي
ها از  ها صورت گيرد و مردم نيز به موجب همان سنت هر گاه حكم بر مبناي برخي سنت

اگر پادشاهي  .است مشروعيت نظام سياسي سنتيدر آن صورت  .حكومت فرمانبرداري كنند
اند  اند يا مدعي شده هميشه حكومت كرده كند به اين دليل است كه نياكان او نيزحكومت مي

اند و يا اينكه شوراي قبيله از طريق مراسم سنتي او را  كه خدايان او را براي حكومت برگزيده



 ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم                    52525252

 

 .به حاكميت انتخاب كرده است، در اين گونه جوامع، رهبران سنتي انديشناكي زيادي ندارند
هيچ يك از افراد جامعه حق  .اند دهزيرا فرمانروايان براساس سنن و رسوم به پادشاهي رسي

اما اين بدان معني نيست كه چنين  .تواند داشته باشد اعتراض نسبت به حكمراني آنان نمي
كشورهاي بيگانه تنها دشمنان جوامع سنتي  .حكمراناني از هرگونه اعتراضي مصون هستند

ه ممكن است به شكل اگر چ .نيستند، بلكه مبارزه و مخالفت در بطن چنين جوامعي وجود دارد
منبع و  .شود گاهي مشروعيت سياسي جوامع سنتي با بحران روبرو مي .زيرزميني و نهاني باشد

فرهنگ و  .اي هستند جامعه دسته اول عوامل برون .گيرد منشأ بحران از دو دسته عوامل نشأت مي
ز انديشمندان اي ا كشاند و عده تمدن بيگانه اساس و بنيان مشروعيت سياسي را به چالش مي

 هرگاه .اي هستند جامعه دسته دوم عوامل درون .سازد جوامع سنتي را با خود همراه مي
حكمرانان قدرتشان را خيلي فراتر از سنت گسترش دهند ممكن است مشروعيت سنتي خويش 

در اين وضعيت، ممكن است براي حفظ جامعه سنتي حكمران متخلف  .را از دست بدهند
   .يدآنكه نظام سنتي دچار دگرگوني اساسي شود و نظام سياسي نويني پديد يا آ .سرنگون شود

اي عاطفي و مبتني بر ارادت شخصي باشد، در اين  حال اگر رابطه حكم و اطاعت، رابطه
چنين حكمراناني سنت را . است يا كرامت شخصي دمبتني بر فرحالت مشروعيت نظام سياسي 

سازند و  ت زندگي روحي فرد را دچار دگرگوني ميرهبران فرهمند نخس. گيرند ناديده مي
كه در عقالني  فرهمندي نيرويي است غير. كنند سپس در نهادهاي اجتماعي تحول ايجاد مي

در . بيني ناپذير است يد و همانند نيروهاي حاكم در آن حوزه پيشآ ندگي اجتماعي پديد ميز
مل نكند، مشروعيت خويش را از چنين نظامي، اگر رهبر فرهمند مطابق با اعتبار خويش ع

در اين حالت ممكن است رقيب فرهمند ديگر با تكيه بر سنت جانشين وي . دهد دست مي
هاي خاص رهبر  هاي سنتي يا فرهمند بر پايه سنن يا ويژگي اجمالي، نظام در يك نگاه . شود

م رعايا يا بندگان مردم در حك. در اين گونه جوامع، اراده مردم جايگاهي ندارد. اند شكل گرفته
  . باشد چون و چرا اولين و مهمترين وظيفه يك فرد در برابر حاكم مي تبعيت بي. هستند

وقتي حكم و اطاعت  .است قانوني ـخردوند سومين و آخرين نوع مشروعيت، مشروعيت 
اي بوروكراتيك،  بر حسب قوانين و هنجارهاي عيني صورت بگيرد، چنين سياست و سلطه

ساي جمهور يا وانتخاب مشروع رشيوه  ،قانون .تني بر كنش عقالني استقانوني و مب
زيرا هر كنش و عملي بر  .زدايد چنين نظامي خودكامگي را مي .كندها را معين مي صدراعظم

ها  اعظم نه تنها پادشاهان، بلكه رهبران احزاب، صدر .پذيرد اساس دليل روشن و كافي انجام مي
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از اين رو هر رژيمي كه  .داند قانوني مي ـبه معيارهاي خردوند  و هر شخصي خود را نيازمند
زيرا مشروعيت چنين نظامي  .گيرداصولش را اعالم كند مورد داوري مردم خود قرار مي

حاكمان  .باشد قدرت از آن مردم است و حاكم نماينده مردم مي .باشد گرفته از اراده مردم مي بر
رو،  از اين .آنها بايد براساس قانون عمل كنند .شوند مي بر اساس صالحيت و شايستگي انتخاب

  .دهند هر گاه فرمانروايان موازين قانوني را در نظر نگيرند مشروعيت خود را از دست مي

  ساالري و نقش آن در مشروعيت نظام سياسي مردم -4-3

ي در هاي اسالمبرانگيز ميان فرقه بحث مشروعيت سياسي دولت اسالمي از مباحث مناقشه
مسلمانان در اين مورد كه خداوند منبع نهايي و ذاتي مشروعيت سياسي  .گذشته و حال است

گيرد كه آيا خداوند حق ديني است اختالفي ندارند ولي اصل اختالف از اينجا شكل مي
حاكميت بر مردم را به فرد يا صنف خاصي داده و يا اين حق را در چارچوب اهداف دين و 

از البالي اين سوال دو مبناي مشروعيت  .ه امت اسالمي تفويض كرده استاحكام شرع به هم
در ديدگاه  .مردميـ مشروعيت الهي بالواسطه و مشروعيت الهي سياسي به وجود مي آيد؛ 

ولي در  ؛باشد علماي شيعه مبناي مشروعيت از طريق نص بيان شده و مخالفت با آن حرام مي
و هم به دليل تحوالت عميق در انديشه و تجربه ) ع(مام عصر كنوني هم به دليل غايب بودن ا
 ،اي براي مردم در بر پايي و استمرار حكومت شده كننده سياسي كه موجب ايجاد نقش تعيين

علماي شيعه به دنبال راهي براي نسبت دادن بخشي از مشروعيت حكومت به مردم برآمده و 
شهيد مطهري در اين رابطه مشروعيت  .دادندمردمي ارائه  -هاي مبتني بر مشروعيت الهي نظريه

يد و انتخاب يداند اول از طرف خدا و بعد تكميل آن با تا حكومت اسالمي را دو سويه مي
ساالري توانست به عنوان الگوي مناسبي جلب نظر كند و  به طور كلي در اين رابطه مردم .مردم
  امع ديني و هم در جوامع تواند هم در جو ساالري تنها شكل حكومتي است كه مي مردم

به جرات مي توان گفت بهترين و ارزشمندترين ارمغان  .غير ديني بحران مشروعيت را حل كند
  .هاي سياسي اعطاي مشروعيت بوده استساالري به نظام مردم

حكومت براي همه از اسالم دين پويايي است و براساس اين پويايي هيچ شكل خاصي 
بلكه با رعايت اصول اسالمي بايد خود را با حوادث و  ،كندنميتجويز  ها ناو مك ها نازم

 :فرمايند مي) ع(مقتضيات زمان تطبيق دهيم تا از قافله عقب نمانيم چنانچه اميرالمومنين علي 
همانا خداوند واجباتي بر شما الزام كرده كه نبايد آنها را از دست دهيد و حدودي را بر شما (
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ن سرپيچي كنيد و از چيزهايي شما را بازداشته كه نبايد انجام دهيد و تعيين كرده كه نبايد از آ
در مواردي هم سكوت كرده و حكم الزامي را بر شما معين نكرده است كه از روي فراموشي 

خواسته زندگي را بر شما آسان سازد بنابراين شما خود را به زحمت نيندازيد و نيست بلكه مي
   .)نگفته نرويد به دنبال مسئوليتي كه خداوند

سازي  تواند در درون حكومت اسالمي بومي ساالري به عنوان يك شكل حكومتي مي مردم
شود و هيچ ناسازگاري با آن نداشته باشد و فقه سياسي شيعه با ظرفيت باالي خود استعداد 

ساالري در چارچوب نظام جوامع غربي شكل  زيادي براي جذب اين نظريه دارد هر چند مردم
ه و باليده است اما قضاوت در مورد آن بايستي مستقل از قضاوت ما در ابعاد ديگر نهادها گرفت

اينكه اين نظام در سرزمين ما شكل نگرفته پس از ما نيست و با  .و رفتارهاي غربيان شكل گيرد
، محمود، كريمي(.ما بيگانه است و براي هميشه بايد كنار بگذاريم فكري اشتباه خواهد بود

1388(  

  منبع مشروعيت در حكومت اسالمي  - 4-4

از نظر ايشان  .كنند نظريه سياسي خويش را در چارچوب حكومت اسالمي بيان مي) ره(امام
اي الهي است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به  حكومت پديده
   .كنـد مي تأمينباالترين وجه 

حكومت اسالم حكومت « .داند تابع اراده خداوندي ميامام تمامي اجزاي نظام سياسي را 
در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حكم خدا  .قانون است

همه افراد از  .قانون اسالم يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمي حكومت تام دارد .است
   .»افراد تا ابد تابع قانون هستند گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير) ص( رسول اكرم
اي كه از مبدئي مدبر، عالم، حكيم و قادر مطلق  بيني اسالمي، جهان هستي پديدهدر جهان
اش بر تمامي روابط و عوامل مادي و طبيعي حكمفرما است و هرگز  گيرد كه ارادهسرچشمه مي

كه اين واليت خداوند  .موجودي را توان خارج بودن از تحت سرپرستي و واليت الهي نيست
از سوي ديگر انسان هم جزئي از اين  .گويند در اصل تكوين و آفرينش را واليت تكويني مي

جهان هستي است و طبعاً از اين قانون كلي و واليت الهي مستثني نيست ولي از آنجا كه انسان 
ايد لذا با نم ل كه با اختيار خويش حركت تكاملي خود را سير ميئوموجودي است آزاد و مس

پذيرد و خود را ملزم به واليت و قانون خدا  آزادي و انتخاب اين سرپرستي و واليت را مي
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گذاري در اجتماع انساني به خداوند  مفهوم اين نوع واليت اين است كه تشريع و قانون .داند مي
   .تعلق دارد

بلكه اساساً اين حق كند، مي تأكيدقرآن مجيد نه تنها بر واليت تكويني و تشريعي خداوند 
كند كه احدي غير از خدا داراي چنين حقي داند و صريحاً اعالم مي را منحصر به خدا مي

 ».ي كه پديد آورنده آسمان و زمين استيخدا؟ يا غير خدا ولي خود قرار دهمآبگو « :نيست
از خدا يا غير آ« :فرمايند يه دهم ميآهمچنين خداوند در سوره شوري ) 14يه آسوره انعام (

براي خود سرپرستاني قرار دادند و حال آنكه تنها او ولي و سرپرست است و هم اوست كه 
  ».كند و بر هر چيزي قادر و تواناست مردگان را زنده مي

بنابراين همه افراد جامعه از پيامبر  .از نظر امام، اراده خداوندي بر هر چيزي حاكم است
آنجا هم كه « :فرمايد قانون اسالم هستند و امام ميگرفته تا عامه مردم همگي فرمانبردار 

حضرت  .و واليت داده شده از طرف خداوند است) ص(اختيارات محدودي به رسول اكرم
اند به پيروي از قانون الهي  هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابالغ كرده) ص(رسول اكرم
در حكومت و ) ص(ل اكرمراي اشخاص حتي راي رسو« :كنند تصريح مي امام »بوده است

حاكم جامعه اسالمي بر طبق  .»همه تابع اراده الهي هستند .گونه دخالتي ندارد قانون الهي هيچ
از اين جهت هيچ تفاوتي بين فرمانروا و فرمانبردار وجود  .نهند موازين و قوانين الهي قدم مي

امام  .شوند زات روبرو ميهر يك از آنها گامي خالف معيارهاي قانوني بردارند با مجا .ندارد
داند كه در صورت تخطي از مقام خويش معزول  مي  حكومت را به منزله امانت نزد ولي فقيه

رتكب شد خود فسقي م ـ نعوذ باهللاـ اگر فقيهي برخالف موازين اسالم كاري انجام دهد « :است
  ».ري ساقط شده استابه خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتد

زيرا اراده خداوند عادل و مشروع بالذات  .ن مالك مشروعيت اراده خداوندي استبنابراي
از اين رو، هر اراده ديگري  .تواند منبع و معيار مشروعيت باشد صورت نمي در غير اين .است

زيرا بالذات از عدل و  .تواند مالك مشروعيت باشد چه اراده انسان و چه غير انسان نمي
ت و تنها در صورتي قابل اتصاف به عدل و شايستگي و مشروعيت شايستگي برخوردار نيس

است كه تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعيت از اراده خداوند نامشروع و ظالم 
هر نظام سياسي  .از نظر امام، نظام سياسي نامشروع حاكميت طاغوت است .خواهند بود

چون  -آميز است اسالمي، نظامي شرك هر نظام سياسي غير .نامشروع حاكميت طاغوت است
    .حاكمش طاغوت است
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سوال ديگر اين است كه نقش و جايگاه مردم در نظريه امام چيست؟ اراده مردم منبع 
يا اراده مردم در حكومت اسالمي چنين آ .هاي دمكراتيك است مشروعيت سياسي در حكومت

كومت اسالمي قانون الهي يا اراده كند؟ از نظر امام تنها منبع مشروعيت حنقشي را ايفا مي
 .بدين جهت اراده مردم به هيچ وجه منبع مشروعيت نظام سياسي اسالم نيست .خداوند است

داشتند و هيچگاه بر آن نبودند كه اراده مردم  تأكيدامام همواره بر نقش مردم در امور مختلف 
 .باشد كننده و پشتيبان مي ي ايجادنقشي كه امام براي مردم در نظر گرفتند نقش .را ناديده بگيرند

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت « :فرمايد امام مي
كه تعيين نوع و شكل حكومت در چارچوب  عالوه برآن .»خود را در دست داشته باشند

تواند  يباني مردم ميموازين اسالمي بر عهده مردم است بلكه هر نظام سياسي مشروع تنها با پشت
 .اگر مردم پشتيبان يك حكومتي باشند« :فرمايند امام در اين زمينه مي .به حيات خود ادامه دهد

اين رژيم از بين نخواهد  ،اين حكومت سقوط ندارد، اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمي باشند
  ».رفت

  اسالمي با حكومت استبدادي  حكومتتفاوت  -4-4-1

منبع مشروعيت آن برخاسته از  .كندواسطه اعمال زور جامعه را اداره مي حكومت استبدادي به
تواند به اعمال  كسي نمي .داند حاكم خود را در برابر هيچ چيز مسؤول نمي .نيست اراده مردم 

اين  .كند زيرا او خود را فراتر از هر نوع قانون در جامعه قلمداد مي .حاكم اعتراض كند
همچنين حكومت  .ت ديكتاتوري با حكومت دمكراتيك استخصوصيت وجه مميزه حكوم

مشروعيت حكومت اسالمي قوانين   منبع .خودكامه با حكومت اسالمي تفاوتي بنيادين دارد
تواند به ميل و اراده خود كاري انجام  از اين جهت فرامانروا نمي .الهي با اراده خداوند است

دي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راي حكومت اسالمي استبدا« :فرمايند امام مي .دهد
هر كس را  .مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند .باشد

انعام كند و بر هر كه خواست تيول بدهد و اموال و امالك ملت را به اين و آن   خواست
» چنين اختياري نداشتندو ساير خلفا هم ) ع(و حضرت امير المومنين) ص(رسول اكرم .ببخشد

اگر رهبر جامعه  .كشور را اداره كند ،بنابر اين، حاكم اسالمي بايد بر اساس قوانين اسالمي
از طرف ديگر  .دهد اسالمي از قوانين الهي تخطي كند، مشروعيت خود را از دست مي

مردم منبع  در نتيجه، اراده .حكومت اسالمي اراده مردم را در بسياري از امور به همراه دارد
در حالي كه حكومت  .است قدرت و اراده خداوند منبع مشروعيت در حكومت اسالمي
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استبدادي نه در زمينه قدرت به نيروي اراده متكي است و نه در مشروعيت به اراده خداوندي 
   .متكي است

  تفاوت حكومت اسالمي با دمكراسي -4-4-2

در اين نوع حكومت  .راده مردم استدمكراسي نوعي حكومت است كه منبع مشروعيت آن ا
حاكميت از آن مردم  .گيرد حكم و اطاعت برحسب قوانين و هنجارهاي عيني صورت مي

ها بر اين است كه براساس خواست  مبناي اين حكومت .هست و فرمانروايان تابع قانون هستند
يت مردم، به خوبي اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آراي موجود و نظر اكثر شكل گرفته

امام در نظراتشان تصريح  .جامعه را اداره نمايند و رضايت كامل عموم مردم را فراهم نمايند
حكومت اسالمي نه استبدادي « :كنند كه حكومت اسالمي با دمكراسي تفاوت بنيادين داردمي

ه تصويب البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن ك .است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است
كنندگان در  مشروطه از اين جهت كه حكومت .تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد ،قوانين

) ص( اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم
مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسالم است كه بايد رعايت شود از اين جهت  .معين گشته

   .»حكومت قانون الهي بر مردم است حكومت اسالمي،
نمايندگان به نمايندگان  .شود اراده مردم از طريق سيستم نمايندگي در دمكراسي جاري مي

درصورتي « :فرمايند امام در نقد دمكراسي مي .آورند اكثريت مردم قوانين جديدي را پديد مي
د را نماينده اكثريت هاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خو كه در حكومت
كردند، پس بر همه مردم تحميل  بقانون تصوي  نمايند هر چه خواستند به نام مردم معرفي مي

در حالي كه مالك مشروعيت حكومت در زمينه تقنين، اجرا يا قضا تنها اراده  .»كنندمي
روعيت تواند مالك مش ها باشد نمي خداوند است و هيچ چيز ديگر اگر چه اراده همه انسان

   .حكومت باشد
شود آن است كه اگر اراده مردم با اراده خداوندي  سوال مهمي كه در اين بحث مطرح مي

يا به پيروي از مرام و آ .در تعارض قرار گيرد تكليف كارگزاران حكومت اسالمي چيست
 اصوالً« :دهند مذهب جهاني اراده مردم را به اجرا در آوريم؟ امام پاسخ كامالً روشني ارائه مي

آنچه بايد در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك 
زنند كه برخالف اصول  ديديد كه همه آنان حرفي مي] شوراي نگهبان[ طرف بودند و شما

قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند، انبياء همين طور عمل 
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اين سخن به  .»دند، مثالً موسي در مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقي داشت؟كر
اين معني است كه مردم در يك نظام مكتبي قوانين و هنجارهاي معيني را از مبدأ هستي در 

اين تفكر هيچ سنخيتي با استبداد  .كنند و در چار چوب آن اراده خود را جاري مي اختيار دارند
خواهد همه مردم بي چون و  كند و مي زيرا فرد مستبد براساس راي و اراده خود عمل مي .ندارد

ليكن حاكم اسالمي به مانند همه مردم در برابر قانون  .چرا از خواست و اراده او تبعيت كنند
   .اسالم برابر است و هيچ گونه امتياز يا برتري نسبت به ديگران ندارد

ر بحران مشروعيت است و از منبعي كه بتواند مشروعيت توان گفت كه دمكراسي دچا مي
زيرا اراده مردم كه زير بناي حكومت دمكراسي است اگر  .كند برخوردار نيست تأمينآن را 

 تأميندهد و قدرت اين حكومت را در صحنه اجرا  چه به حكومت دمكراسي موجوديت مي
يد زيرا همان گونه كه توضيح آ مشروعيت براي دمكراسي بر نمي تأمينكند ولي از عهده  مي

زيرا عدل و  .داده شد، اراده مردم خود نيازمند مالكي است كه مشروعيت آن را گواهي كند
امام معتقدند كه خداوند قانون الهي را به انسان  .ناپذير اراده مردم است شايستگي الزمه تفكيك

تا  .اي را پديد آورد النهداده است تا بتواند به ياري موازين اسالمي نظام اجتماعي عاد
اراده مردم در حكومت نقش  .فردي فرهيخته و مهذب شود ،وسيله انسان در تمامي ابعاد بدين
يد آاما اينكه نظام عادالنه چيست و چگونه به اجرا در مي .كننده عدل و شايستگي است ايجاد

لكن اسالم به « :فرمايند امام در اين زمينه مي .تنها با اراده خداوندي تحققش ميسر خواهد بود
وسيله اصالح  .داند قانون نظر آلي دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي

قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادالنه  .داند اعتقادي، اخالقي و تهذيب انسان مي
  » به منظور پرورش انسان مهذب است
توان به تقسيم بندي وِ بِر  مدل سياسي كه نمي .دهد را ارائه ميامام الگوي نظام سياسي نويني 

تواند راهنماي ما در تطبيق نظريه  هر چند مدل وِ بِر در باب انواع مشروعيت مي .منطبق دانست
   .ها باشدامام با ساير نظام

   .كند كه در جهان معاصر منحصر به فرد استامام نظامي را طراحي مي
يانگر درك عميق بنيانگذار جمهوري اسالمي از قوانين اسالم و فلسفه نظريه واليت فقيه ب

نظام سياسي كه اراده خداوندي و اراده مردم را به همراه دارد و اجراي  .باشد معاصر مي  سياسي
. آورد اي سعادت دنيوي و اخروي انسان را به ارمغان مي درست و هوشمندانه چنين انديشه

  )1379، عباس، سليمان نژاد(
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 )ره(خميني  مشروعيت حكومت اسالمي از ديدگاه امام - 4-5

كه  ندبرخي بر آن: هاي مختلفي وجود دارد درباره مشروعيت هم ديدگاه در مورد ديدگاه امام
ديدگاه . مشروعيت حكومت اسالمي مشروعيت الهي مستقل از اراده عمومي است از نظر امام،

امام مشروعيت حكومت اسالمي بر دو پايه  دارد كه براساس آن از نظر ديگري هم وجود
است كه تحت عنوان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي از آن بحث  شرعي و مردمي متكي

بر آنيم كه نشان دهيم كه صرف نظر از ديدگاه امام درباره مشروعيت  اما در اين مقال. شود مي
هاي مشروعيت يك  د پايهتوانن از نظر ايشان مردم به طور مستقل مي الهي حكومت اسالمي،

. يدات مختلفي را از بيانات امام استخراج كردمؤتوان  در اين زمينه مي .شوند نظام سياسي تلقي
حكومت اسالمي از » مشروعيت الهي«هايي كه بر  پس از بررسي يكي از ديدگاه در اينجا

 .خواهيم پرداخت مورد نظركند، به ارائه ديدگاه  مي تأكيد ديدگاه امام

 :از محققان در زمينه نظر امام درباره مشروعيت معتقد است يكي

ايشان آن چنان كه از  با توجه به شواهدي كه از نظر امام ذكر كرديم، چون نظريه حكومتي
رئيس مجلس بازنگري  نظر از نامه آخر ايشان به آيد، صرف آثار مختلف ايشان به دست مي

  .كند را فراهم نمي ي مردم زمينه مشروعيتقانون اساسي، نصب الهي ولي امر است، لذا رأ
مقبوليت را ناشي از راي و  داند، بلكه از ديدگاه فوق، امام مشروعيت را ناشي از مردم نمي

كه تفكيك مشروعيت و مقبوليت از  داند اين ديدگاه نيز بر اين فرض استوار است نظر مردم مي
كه تفكيك اين دو انه است؛ در حاليجداگ هم ممكن نيست و اصوالً اين دو مقوله از دو جنس

 تأكيددهي  پذير نيست و امام هم در عين اينكه بر نسب الهي در مشروعيت امكان مقوله در عمل
دارند كه اتفاقاً  تأكيددهي به حكومت نيز  بر نقش مستقل مردم در امر مشروعيت كنند،مي

 يس مجلس بازنگري قانون اساسي،طور كه بعداً خواهيم ديد، نامه اواخر عمر ايشان به رئ همان

 دهي توان بر اساس آن از ديدگاه نقش مستقل مشروعيت شواهدي كه مي .مويد اين مسئله است

شود  تواند در محورهاي زير مورد بحث واقع مردم به حكومت را مورد ارزيابي قرار داد، مي
مردم،  اتكاي آن بهامام بر عدم مشروعيت رژيم شاه به لحاظ عدم  تأكيد :كه عبارت است از

امام به  دهي مردم پس از پيروزي انقالب اسالمي، نامه حضرت امام بر نقش مشروعيت تأكيد
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نظارت مردم  ات امام بر ضرورت حفظ نظام، حقتأكيدمجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي، 
مردم مورد نقش  بر حكومت اسالمي از ديدگاه امام كه همگي اين محورها، ديدگاه امام را در

 .دهد قرار مي تأكيددر مشروعيت نظام اسالمي به صراحت مورد 

دموكراسي،  براي درك ديدگاه امام درباره مشروعيت حكومت اسالمي و نسبت آن با
اهميت اساسي  درك نوع نگاه ايشان به انسان و نيز مالك اصلي در امر حكومت از نظر ايشان،

برداشت و انديشه سياسي  ني از انسان دارد كه دررسد كه امام دريافتي عرفا به نظر مي .دارد
فلسفي هم قائل به اختيار انسان و  در عين حال امام به لحاظ .قاطعي گذاشته است تأثيرايشان 

 .اش است جمله سرنوشت سياسي بالطبع حق و تكليف انسان در تعيين سرنوشت خود از

رورت وجود ض ز يك سو ودر نظريات امام درباره حق مردم در تعيين سرنوشت خويش ا
جديدي ميان  تاريخي نبوت به عنوان هدايت انسان به سر منزل مقصود از سوي ديگر، رابطه

ديدگاه از يك  اين .است» بودن«غايت ) ره(دين به روايت امام  .شود دين و سياست مطرح مي
را نتيجه » طهبو«كه  اي است سو در تمايز روشن و تعارض بارز با آن ديدگاه ديني شناخته شده

ديگر، در تضاد با آن  پندارد و دنيا را محل عذاب وي و از سوي فطرت ناپاك انساني مي
ضرورت تقيد انسان به  ديدگاه ديني است كه به رغم قائل بودن به نيك سرشتي انسان، به

يابد و  حيات انسان تجلي مي اي باور دارد كه در تمامي قلمروهاي سرنوشت از پيش تعيين شده
 .شناسد مي جه تقيد به وضع موجود را مالك ايمان فرديدر

ابزاري است در خدمت انسان و  گراي وي، دنيا شناسي عرفاني امام و كالم اراده اما در انسان
يابي  هاي آن مسبوق به كمال اليه از نظر ما، دنيا در تمام سطوح و .آخرت دليل وجودي وي

آن  ،فكري، دموكراسي ديني ين چارچوبدر ا .انسان است؛ نه معطوف به غلبه بر وي
عرفاني انسان قرار دارد و  يابي بندي از روابط انسان است كه در خدمت تحقق كمال صورت

به معني تحقق عيني حق تعيين  راسي ديني، دموكراسيكدر دمو .مصداقي از اراده انساني است
رابطه  .و جمعي است حيات فردي و دين به معني حضور حق در ها انسرنوشت اين دنياي انس

شناسي و احكام مبتني  در انسان دين و دموكراسي در ديدگاه امام خميني بر نظريات ايشان
كننده در ارزيابي نظام سياسي را از سوي ديگر، امام خميني مالك اصلي و تعيين .است

، داند اسالمي را قوانين اسالمي مي داند و از آنجا كه محتواي حكومت محتواي حكومت مي
هاي اوليه  در حوزه سياسي از ضروريت داندكه جمهوريت ذات آن را در ضديت با استبداد مي

 .آن است
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حقوقي رژيم نيست  به نظر امام اين شكل .محتواي حكومت است ،از منظر امام مسئله مهم
جمهوري اسالمي را در نظر  توان يك طبيعتاً مي« .كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است

اي  اسالم ما را به ترقي جامعه كنيم، شناخت اصيل و آن به خاطر اين است كه فكر مي گرفت
با اين حال تفسيري  .»كند راهنمايي مي سرشار از استعدادها و تقواي انساني و عدالت اجتماعي

 .از جمهوريت است دهد، همان مفهوم معمول كه از جمهوري ارائه مي

بر يك  جا جمهوري است؛ لكن اين جمهوري جمهوري به همان معنايي است كه همه
 اما .اي متكي است كه قانون اسالم است يك حكومت جمهوري اسالمي قانون اساسي

قانون  جمهوري اسالمي براي اينكه به رأي اكثريت مردم متكي است و اما اسالم، براي اينكه
محتواي حكومت  بر دتأكيطور نيست كه  بنابراين اين .»اش عبارت است از قانون اسالماساسي

تاسيس جمهوري و  ايشان را از اهميت شكل آن غافل كرده باشد ؛ البته امام حتي ضرورت
در واقع  .دادند مي قرار تأكيدمشاركت مردم در امر سياسي را براساس اصول شرعي مورد 

ريه حكومتي بود و ايشان نظ امام بر حضور و مشاركت مردم بر لزوم اين امر از باب حكم تأكيد
  .دانستند خود را از اين منظر مطرح كردند و ميزان را راي مردم

- ارائه مي نقش حكم حكومتي آن است كه مطابق مصلحت، حكمي را كه در شرع نيامده

بخشد و آنان  خواست به راي مردم اعتبار كند، لذا ايشان با حكم حكومتي خويش، به نوعي مي
  .را به سرنوشت خود حاكم سازد

چه پس از پيروزي  سياسي امام خميني، چه در دوران مبارزه با رژيم سلطنتي ودر انديشه 
حق تعيين سرنوشت  از نظر ايشان .اهميتي كليدي دارد» حق تعيين سرنوشت«انقالب اسالمي، 

حق قانوني و حق  حق شرعي،« :حقي شرعي و الهي است كه خداوند به انسان عطا فرموده است
 »مان دست خودمان باشدبشري ما اين است كه سرنوشت

ايشان مشهود  نظر امام، درباره حق انسان در تعيين سرنوشت خويش، در جاي جاي آثار
عقيده خود پايبندند و  امام در هر وضعيتي به لوازم اين .است و اصالً محل ترديد و انكار ندارد

 .نددا خدشه مي خواست مردم را در تعيين سرنوشت خويش به اصل هميشگي و غير قابل

   امام بر نقش مردم در حكومت اسالمي تأكيد -4-5-1

 :اتكاي حكومت بر آراي مردم، جوهر انديشه سياسي امام خميني است ي ملت وأر
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 .اند به آن راي داده هاي مكرر ايم و ملت با راهپيمايي ما جمهوري اسالمي را اعالم كرده"
 ."اسالمي زيند و مواعمتكي به آراي ملت و مبتني بر قوا حكومتي است 

شروط محدود  اين حكومت اسالمي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است و
سالمي بعد از ا امام در جايي ديگر، جمهوري .كننده آن هم قوانين الهي و آراي مردمي است

تفاوت كه در اين  كند؛ با اين هاي موجود معرفي مي انقالب را از لحاظ شكلي مشابه جمهوري
 :ري محتواي قوانين حاكم، اسالمي استجمهو

بر يك قانون  اما جمهوري به همان معنا كه همه جا جمهوري است؛ لكن اين جمهوري
  .باشد اساسي متكي است كه قانون اسالم مي

معتقدند؛ هر چند كه  البته امام در قالب نگرش سنتي، به سازگاري اسالم و دموكراسي
اصول دموكراسي سخن  يچ وقت از ناسازگاري اسالم باامام ه .زاويه ديد ايشان فقهي است

حاكميت «، »مردم«، »دموكراسي« ،»جمهوريت«نگفته و در عين حال همواره در مفاهيمي چون 
اعتقاد ايشان به نقش ملت در  اين امر بيانگر .كردند مي تأكيد» حقوق ملت«و » ملت

 .دهي به حكومت است مشروعيت

  لس خبرگان بازنگري قانون اساسيبه رئيس مج اماممه ان -4-5-2

بر  تأكيدحضرت امام به رئيس مجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي، از حيث  نامه
مزبور در اواخر  هنخست به اين دليل كه نام :نظام اسالمي اهميت بسيار دارد مشروعيت مردمي

ان قانون اساسي نگاشته شده است؛ دوم به اين دليل كه اين نامه را به مجلس خبرگ عمر ايشان
امام در اين نامه به  .فرمودند كه وظيفه اصلي آن اصالح قانون اساسي بوده است مرقوم

 :شود يادآور مي صراحت

حكومتشان تعيين كنند،  اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري
در  .راً مورد قبول مردم استقه وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد،

  .است شود و حكمش نافذ اين صورت او ولي منتخب مردم مي
تر اينكه حكم ولي را  مهم داند و در اين نامه، امام نخست رهبر را با واسطه منتخب مردم مي

امام جمالت فراوان ديگري مبني  عالوه بر اين .داند كه منتخب مردم باشد در صورتي نافذ مي
  .مردمي مشروعيت حكومت است يابي حكومت از مردم دارد كه نشان مبناي تبر مشروعي
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  حفظ نظام اسالمي و مبناي مردمي مشروعيت -4-5-3

هاي ديگري هم قابل  داند، از راه امام مبناي مشروعيت قدرت سياسي را مردم مي اين مسئله كه
دانست، حفظ نظام  بات ميهاي امام كه آن را اوجب واجتأكيدترين  يكي از مهم .است مطالعه

 :حكومت اسالمي است و

دنيا مشاهده  مسئله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با اين وصفي كه در
 .كند نمي شود، از اهم واجبات عقل و شرع است كه هيچ چيز با آن مزاحمت مي

را پشتيباني  مؤثرترين عوامل ترين و در واقع امام در راستاي حفظ نظام اسالمي، يكي از مهم
اگر ما تفكيك مشروعيت از  در اين خصوص بايد گفت كه حتي. دانند مردم از نظام مي

نيست، در عمل مقبوليت مردمي  مقبوليت را هم قبول داشته باشيم كه به لحاظ عيني ممكن
واقع مملكت داري، براي حفظ  در حقيقت، در عالم. براي حفظ نظام اسالمي ضرورت ندارد

در اين معنا . روري استض فرض ابتناي مشروعيت نظام بر اراده ملي، فرضي نظام اسالمي
پايداري نظام سياسي اسالمي  مشروعيت سياسي بيانگر پذيرش حكومت از سوي مردم است كه

 )1384، مقصود، رنجبر( .كند را تضمين مي

 مشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -4-6

» جمهوري«كلمه . است» اسالمي«و » جمهوري«از دو كلمه جمهوري اسالمي ايران مركب 
يعني حكومتي كه  ،كندمحتواي حكومت را بيان مي» اسالمي«بيانگر شكل نظام است و كلمه 

ها ايران انتخاب كرده اند و محتواي آن بر اساس مباني عقيدتي و برنامه  شكل آن را عامه مردم
شود و با  با اصول و مقررات اسالمي اداره مي ،تهاي اساسي اسالم اس هاي كلي و هدف و طرح

بر اين اساس، .گيرد كند و بر اساس اهداف اسالمي جهت مي محوريت اسالم حركت مي
حاكميت خدا بر جهان و «حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران از دو منشأ و بنياد 

، نژاد سليمان( .گيرديسرچشمه م» حاكميت الهي انسان بر سرنوشت خويش«و نيز » انسان
  )1379عباس، 
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  اي هاي چهارگزينه نمونه سؤال

  باشد؟هاي زير ميمباني مشروعيت سياسي كداميك از گزينه -1
مشــروعيت الهــي بــا واســطه و مشــروعيت  )الــف

  مردمي ـ ديني
مشروعيت الهي بالواسطه و مشروعيت الهي  )ب

  ـ مردمي 
 مشــروعيت مردمــي بالواســطه و مشــروعيت  )ج

  الهي ـ ديني 
مشروعيت مردمي با واسطه و مشروعيت الهي  )د

  ـ مردمي 

  باشد؟كداميك مي) ره(مالك و منبع مشروعيت حكومت اسالمي از نظر امام خميني  -2
  عدالت )ب  قانون مداري  )الف
  اراده خداوندي )د  مساوات )ج

  باشد؟منبع قدرت در حكومت اسالمي كدام گزينه مي -3
  صداقت حاكمان )ب  ه مردماراد )الف
  قانون اساسي )د  اراده خداوند )ج

  مبناي مشروعيت قدرت سياسي چيست؟) ره(از منظر امام خميني -4
  اساسي قانون )ب  نظام  -الف 

  موازين اسالمي  )د  مردم )ج

  جمهوري اسالمي ايران است ؟ اساسيحاكميت در حقوق  كدام گزينه از بنيادهاي -5
  حاكميت قانون اسالمي بر انسان  )ب  دا بر انسان حاكميت خ )الف
  حاكميت خدا بر جهان و انسان )د  هاحاكميت انسان بر ديگر انسان )ج

  



 

 

  

  

  :بخش پنجم

  ديريت اخالقي در خدمات عموميم

  هدف كلي

و مديريت  هاي اخالقيمشي آشنايي فراگيران با تعاريف و مفاهيم اخالق و استانداردها و خط
  خدمات عمومي اخالقي در

  اهداف رفتاري

  :پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود
  .اخالق را تعريف نمايند )1
  .اخالق فردي را توضيح دهند )2
  .بيان كنندهاي اخالقي را از حيث اهميت مشياستانداردها و خط )3
  .مديريت اخالقي و منشور اخالقي را از منظر دين باوران شرح دهند )4
  .مي مديريت را از ديدگاه اسالم نام ببرندهاي عموويژگي )5
  .تحليل كننداخالق در رفتار كارگزاران را  )6
  .بازگو نمايندالبالغه مصالح چهارگانه را از ديدگاه نهج )7
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  ريتيداخالق در م - 5-1

اي كه در آن فعاليت اخالق در مديريت بر اين اساس استوار است كه روابط ما با اعضاي جامعه
معتقد است كه اخالق در مديريت، ) 1377(مر  هس .ت و چگونه بايد باشدداريم چگونه اس

رود و مسايل بسيار ديگري را نيز در بر امروزه از مسايلي نظير ارتشا، دزدي و تباني فراتر مي
در اين مسايل براي تعيين اصول و مسايل اخالقي، غالبا از واژه هايي نظير صحيح،  .گيردمي

ها بيانگر نوعي قضاوت در مورد رفتار با ديگران اين واژه .شود اده ميمناسب و منصفانه استف
هاي صحيح  اعتقاد برآن است كه در برخورد با ديگران راه.است كه بايد با عدالت همراه باشد

اين  .هاي منصفانه و غيرمنصفانه وجود دارد و غلط، رفتارهاي مناسب و نامناسب و تصميم
  .ي اخالقي هستندباورها بخشي از استانداردها

هاي پايدار، مشخص كردن  هاي غيرديني، به دليل كم رنگ بودن يا فقدان ارزشدر نظام
معتقد است ) 1377(در همين ارتباط، هس مر .اصول و مباني اخالقيات مديريت دشوار است

تواند با اطمينان بگويد كه استانداردهاي اخالقي ميان افراد مختلف، متفاوت است و كسي نمي
كه استاندارد اخالقي خاص، درست است يا نادرست است، مگر اينكه ثابت شود آن استاندارد 

آورد و منفعتي براي آن فرد در بر  در قبال ديگران به راستي نوعي تعهد اخالقي به وجود مي
ها، تشخيص و بازشناسي ما و ديگران، خاصه بين منافع و  ترين موقعيت حتي در ساده .ندارد

  .وار استتعهدات دش
هاي  هاي پايدار اعتقاد ندارند، در نظام به رغم نظريه هس مر و مجموعه افرادي كه به ارزش

مبتني بر دين، مرجع اصلي قضاوت در مورد درستي يا نادرستي استانداردهاي اخالقي، 
  )3، 1385منوريان، ( .هاي پايدار هستند ارزش

  تعريف اخالق  - 5-2

گاهي اخالق به معناي : دو كاربرد متمايز دارد Ethicsو  Moralواژه اخالق همانند دو واژه 
همان گونه كه دو واژه انگليسي ياد . رود خلق و خوي، رفتار عادت شده و مزاج به كار مي

معناي ديگر اين واژه ها . رود به كار مي Customشده، گاهي به معناي عادت و سجيه و 
  .كندفتار بحث ميدانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و بدي ر

از تنفس تا نوشتن كتاب و اداره : دهيم  ، رفتار و حركات گوناگوني انجام ميها انما انس
دهيم كه مسئوليت آنها را  برخي از اين رفتارها را چنان به خود نسبت مي. كردن كارخانه
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د، شرمنده و سازد و از آثار زيانبارشان ناخرسن پذيريم و آثار مفيد آنها، ما را خشنود مي مي
خرسندي و ناخرسندي، پشيماني و ندامت، شرمندگي، تحسين و تقبيح،  .شويم پشيمان مي

ستايش و سرزنش، عتاب و عقاب، همه نشان آن هستند كه ما به اختيار خويش تصميم 
  .ايم ايم و با پذيرفتن مسئوليت آن، اقدام كرده گرفته

پذيري و رفتار  وجودات به همين مسئوليتهاي ميان انسان و ساير م يكي از مهمترين تفاوت
فضيلت و رذيلت،  .انسان موجودي خودآگاه، مختار و مسئول است .گردد اخالقي بر مي

  .گرددپذيري آدمي بر مي سعادت و شقاوت همه به مسئوليت
انسان به دليل خودآگاهي و اختيار مسئول است و نسبت به افعال اختياري خويش مستحق 

پذيري آدمي نوعي الزام و تعهدآور است تعهدي كه  مسئوليت.باشد ميسرزنش يا ستايش 
كند اين الزامات گاهي صورت مكتوب و مدون پيدا مي.منافات با اختيار و تصميم آدمي ندارد

اي كه در اين تصويب سرپيچي از آن، جرم، بزهكاري و  رسد به گونه و به تصويب رسمي مي
نده متناسب با نوع الزام و تعهد، مجازات و عقوبتي شود و براي سرپيچي كن خالف تلقي مي

  .ناميم چنين مسئوليتهايي را غالبا مسئوليت حقوقي و كيفري مي .گرددبيني مي پيش

  اخالق فردي  -5-2-1

. صرف نظر از منزلت و جايگاه اجتماعي و عناوين شغلي، خوب يا بد استرفتار هر انساني، 
دهد،  گويد و خود را فريب ميي، به خود دروغ ميكسي كه در رفتار ارتباطي درون شخص

توان فرد ضد اخالقي دانست و كسي كه با خود  او را مي. مرتكب رفتار زشت و ناپسند است
كسي كه به دليل مصلحت بيني، از واقع . صريح و صادق است، و در رفتار با خود اخالقي است

پذيرد، به تعبير كيلفورد رفتار غير  ميافتد و هر باوري را سنجيده و ناسنجيده  بيني دور مي
  .اخالقي دارد

بنابراين هر فردي، صرف نظر از اينكه شاغل هست يا نه، نسبت به رفتارهاي خود داراي 
فرد در زندگي شخصي خود نسبت به خود، خانواده، شهروندان و تمام كساني . مسئوليت است

رعايت اين مسئوليت مالك  .قي داردكه با آنها در ارتباط و يا تعامل است، مسئوليت اخال
آميز بودن رفتار وي در زندگي شخصي است و عدم رعايت آنها دليل رذيلت آميز فضيلت

اين اصول در مجموع اخالق فردي را . اين مسئوليت بر اصول معيني استوار است. بودن است
  .آفرينند مي
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را اخالق بسي فراتر از شغل اخالق فردي بر هر نوع اخالق ديگر، به يك معنا تقدم دارد زي
ها در مشاغل خود بايد اخالقي باشند اما در اخالق ورزي لزوما محتاج شغل و انسان. افراد است

  )96، 1383فرامرز قراملكي، ( .عنوان نيستند

  هاي اخالقي  مشي اهميت استانداردها و خط -5-2-2

زماني خود، عالوه بر معيارهاي براي به انجام رساندن امور سا ها انمديران وكارگزاران سازم
اي از رهنمودهاي اخالقي و ارزشي نياز دارند كه آنان را در سازماني و قانوني، به مجموعه

شان ياري دهد و در حركت به سوي شيوه مطلوب جمعي و  رفتارها و اعمال اداري و سازماني
كار نيز به منظور  پژوهشگران اخالقيات كسب و.عمومي نوعي وحدت رويه برايشان ميسر سازد

تر، اغلب بهسازي و گسترش خط  هاي اخالقي مناسب كمك به كارمندان در گرفتن تصميم
  .كنندهاي رسمي اخالقيات را توصيه مي مشي

هاي كاركنان و تعهد آنان،  استانداردها و خط مشي هاي اخالقي بر نگرش تأثيردر بررسي 
بوير و وب در تحقيق خود به اين نتيجه . ها اشاره كرد مي توان به نتايج برخي از پژوهش

اي اثربخش به كار گرفته شود، رضايت  رسيدند كه وقتي مجموعه مقررات اخالقي به گونه
   .يابد كاركنان افزايش مي

ورزد، كاركنان  تأكيدوتيل و ديويس نيز دريافتند كه اگر مديريت عالي بر رفتار اخالقي 
ويكزونانتل دريافت كه بهبود رضايت شغلي با  .رضايت بيشتري از شغلشان خواهند داشت

ويزووارن و دشياند نيز در . مجموعه مقررات اخالقي مرتبط است كه به خوبي انتقال يافته باشد
بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه آن دسته از مديران سطح مياني كه با رفتار غيراخالقي 

عالوه بر رضايت شغلي، . ري دارنداند، رضايت شغلي كمت مديران ارشدشان مواجه شده
هايي نيز درباره احساس پايبندي و رابطه آن با وجود يا اعمال مجموعه مقررات اخالقي  گزارش

هاي  هانت و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه بين وجود ارزش. نيز مشاهده شده است
بايينگتون و . د دارداي مهم وجو اخالقي سازماني و احساس پايبندي سازماني كاركنان رابطه

دهد كاركناني كه معتقدند  اند كه نشان مي هاي مشابهي گزارش كرده جانسون نيز يافته
  .شود، تعهد سازماني كمتري دارند رفتارهاي غيراخالقي موجب موفقيت فردي در سازمان  مي

 ها و استانداردهاي اخالقي، در نظر گرفتن مجموعه شرايط و نكته حائز اهميت در شاخص
چنانچه در تعيين اين خط مشي  .به عبارت ديگر اتخاذ رويكرد سيستمي نسبت به مسايل است

توجه كافي نشود، سازمان معيارهايي را وضع خواهد كرد، ولي به دليل ناسازگاري آن معيارها 



 ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم                    70707070

 

براي مثال، سيمز و كيون دريافتند كه  .با مجموعه باورهاي اخالقي افراد، كارآيي الزم را ندارد
وه انطباق ميان جو اخالقي سازمان و ترجيحات اخالقي كاركنان با افزايش احساس رضايت وج

اي ـ سازماني فاست تعارض حرفه. شغلي و كاهش تمايل به ترك خدمت در آنان مرتبط است
هاي او حاكي از آن دارد كه اين  يافته. موجود بين حسابداران استراليايي را بررسي كرده است

در بررسي . تري از تعهد و رضايت و احتمال قوي استعفا همراه است پايين تعارض با سطوح
اي ـ سازماني در بخش حسابداري، آرانيا و فريس دريافتند  مشابهي در خصوص تعارض حرفه

 .كه اين تعارض با ترك خدمت كاركنان نسبت مستقيم و با رضايت شغلي نسبت عكس دارد
د كه حسابرسان داخلي كه تعارض اخالقي را در محيط همچنين، بايينگتون و جانسون دريافتن

  .اند تري از تعهد سازماني را گزارش كرده اند، سطوح پايينسازماني خود تجربه كرده

  مديريت اخالقي و منشور اخالقي از منظر دين باوران  -5-3

وانين الهي سوره حديد، بر مديريت اخالقي مبتني بر ق 25آيه آيت اهللا جوادي آملي با اشاره به 
پيامبران را با معجزه و ادله قاطع و گويا فرستاديم و با ما  ": فرمايد مي آيهاين . كند مي تأكيد

آنان كتاب آسماني كه مجموعه عقايد، اخالق و قوانين علمي را در بردارد نازل نموديم تا 
اس نيروي شديد أمردم به عدل و داد قيام نموده و به جور و ستم قصور نكند و آهن را كه در ر

بوده و عامل هراس بيگانگان است فرو فرستاديم كه ياغيان و رهزنان با آن دفع شوند و از 
معتقد است كه يكي از اهداف وي همچنين " حريم قسط و عدل و قانون الهي دفاع گردد

هاي مدينه فاضله از ديد ايشان و  از جمله ويژگي. سيس مدينه فاضله استأحكومت اسالمي، ت
  : توان برشمرد هاي قرآن كريم، به طور خالصه موارد زير را مي اساس آيهبر 

علم و دانش شهروندان  تأميندار  رشد فرهنگي، كه زمامدار حكومت اسالمي عهده الف ـ
  .قلمرو حكومت خواهد بود

مالي در نظام اسالمي را ) مسايل(رشد اقتصادي، كه رهبران اسالمي تبيين خطوط كلي ب ـ
رند و قوانين الهي گذشته از آنكه مردم را به كاشت، داشت و برداشت در همه شئون به عهده دا

كند، حالل بودن آن را در همه مراحل تحصيل مال، نگهداري مال، توزيع اقتصادي دعوت مي
  .داندمال، و صرف و هزينه آن ركن الزم هر اقتصاد سالم مي

دار ترغيب به فراگيري كامل آن  عهده فرايند صحيح صنعتي، كه پيشوايان نظام اسالمي ج ـ
  .برداري از آن هستند و تعليم كيفيت بهره
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دار تبيين  المللي، كه قوانين اسالمي و مسئوالن نظام ديني عهده دـ رشد حقوقي داخلي و بين
  .و اجراي آن هستند

ق آيت اهللا مصباح يزدي نيز معتقد است دستيابي به آنچه در سطور پيشين مطرح شد، از طري
  .اند پذير است كه با اخالق اسالمي تربيت يافته كارگيري مديراني امكان استفاده و به

هاي عمومي مديريت از ديدگاه اسالم، به موارد زير اشاره  استاد سبحاني در بيان ويژگي
  :كند مي

  ايمان به ارزش كار .1
 امانت و تعهد .2

  دانايي .3
  توانايي . 4
  دادگري در ميان زيردستان .5
  احترام به افكار ديگران  .6
  قاطعيت و برندگي در تصميم  .7
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حضرت .از نظر اسالم، خدمت به مردم وظيفه عمده دولت و دستگاه هاي اداري است
در نامه هاي خود به كرات به حكام يادآوري كرده اند كه مهمترين وظيفه آنان و ) ع(علي

به  .فتمندانه به مردم خدمت كنندماموران آنان اين است كه از روي شايستگي و مهرباني، شرا
آنها سفارش شده است كه طبق موازين قانوني و نه مستبدانه، با خلق خداي از روي عدالت 

كمال « :در اين جمله خالصه شده است) ع(از سوي حضرت علي تأكيداين . رفتار كنند
 تأكيدرابطه اي نيز در اين  حضرت آيت اهللا خامنه ».تالش در اصالح امور مردم است ،سعادت

» .يكي از بزرگترين افتخارات انقالب ما، مردمي بودن و مردمي ماندن است« :كنند كه مي
)10/6/1378(  

نيز در توضيح يكي از داليل تحول ) ره(در ارتباط با جايگاه واالي مردم، حضرت امام 
. "الن مكلفخواهيم ادارات را متحول كنيم، مردم محقند و مسئو ما مي":مي فرمايند ها انسازم

به تعبير مرحوم  .بودندايشان توجه به مردم و خواسته هاي آنان را محور كار خود قرار داده 
اي  به مردم خود ايمان داشت و اين ايمان به صورت رابطه) ره(استاد مطهري، حضرت امام 

ود به اي بسيار قوي برقرار شده ب صميمانه و تنگاتنگ بين امام و امت متجلي كرده بود، رابطه
ورزم، شما بر من منت  شما مي دانيد كه من نسبت به شما عشق مي": نحوي كه مي فرمودند

 ":شدندكه مي فرمودند ايشان آن قدر به مردم، راي مردم و فكر آنها ارزش قايل مي ."داريد
 تكيه گاه امام ، پس از خدا، مردم بود تا ".اينها ولي نعمت ما هستند، اينها ما را آزاد كردند

  ".من كاري نكردم، من كي هستم عنايت خدا بود و شما مردم، ":جايي كه مي فرمايند
بعد از آنكه مالك اشتر را به خدمت در راه خلق و نيكبختي روزافزون ) ع(حضرت علي 
كنند، مي فرمايند كه فرمانروا تنها زماني از اعتماد مردم برخوردار تواند بود مردم سفارش مي
هايشان را از ميان ببرد و در رفتار با آنان جانب مالحظه فرونگذارد، گرفتاري كه مهربان باشد و

دهند كه به هنگام جمع آوري ماليات،  ايشان به ماموران خود دستور مي .به آنان ستم روا ندارد
از ديدگاه ايشان رفاه ماليات دهنده، از خود ماليات  .مشكالت دهقانان را مدنظر داشته باشند

آوري ماليات بايد چنان باشد كه از حد توانايي افراد تجاوز نكند و به سياست جمع .مهمتر است
توجه  حكمراني كه به سعادت رعاياي خود و باروري زمين بي :نويسند مالك اشتر چنين مي

حاصل و ملك را آوري درآمد است، زمين را بي هاي او همه مصروف جمع است و كوشش
  .كند تباه مي
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يدستان و بينوايان ممكن است در دسترسي به فرمانروا مشكالتي داشته باشند، از آنجا كه ته
او بايد به ويژه به رفاه خلق دلبستگي داشته باشد، از بار اندوهشان بكاهد، و حرمتشان نگاه دارد، 

اشتغال به  :فرمود به مالك اشتر مي) ع(علي .هر چند جامعه به چشم حقارت در ايشان نظر كند
حضرت . مملكتي، به عنوان حجت متقن در تغافل نسبت به فقرا، پذيرفته نيست مسايل عمده

نظام اسالمي، نظامي است كه مسئوالن،  ":اي نيز بر همين امر اشاره دارند آيت اهللا خامنه
  ".خدمتگزار مردم و براي مردمند، هر نوع جدايي بين مسئوالن و مردم محكوم است

گيرد، رفتار مودبانه  ارتباط با مشتري مداري صورت ميدر تحقيقات بسياري كه امروزه در 
 .قرار گرفته است تأكيدكارگزاران به عنوان يكي از عوامل موردتوجه مردم همواره مورد 

اين نكته را بسيار زيباتر از همگان مورد توجه قرار داده اند و به مالك اشتر ) ع(حضرت علي 
فتار خود نسبت به خلق جانب ادب و نزاكت فرو فرمايند كه از ماموران خود بخواهد در ر مي

و بايد از روي  ...من خداوندگار و فرمانرواي ايشانم  :اي مالك، هرگز به خود مگوي :نگذارد
اي ذهن را از مدار صحت و توازن بدر برد  چون چنين انديشه .فروتني و حلم اطاعت من كنند
  .و تو را خودبين و پرنخوت كند

ترين عامل رفتار انساني اين است  آفات اخالق سازماني و تباه كنندهيكي از خطرناكترين 
كه كارگزاران و كارمندان نظام اداري از باال به پايين به مردمان بنگرند و خود را بر آنان مسلط 

   .ببينند و در اداره امور خود را فرمانروا تصور نمايند
وي عجب و تكبر، دو قانون به منظور جلوگيري از هرگونه گرايش مالك به س) ع(علي

در قبال خلق رفتاري متواضعانه در پيش گيرد و آن  :كنندرفتاري را مكررا به او گوشزد مي
شيوه زندگي اختيار كند كه پر زرق و برق نباشد و از طرز زندگي مسلمان معمولي چندان دور 

داشت و همواره ساده  دتأكينيز به اين مهم، هم در عمل و هم در فكر، ) ره(امام خميني . نگردد
كرد كه ساده  مي تأكيدخورد و به مسئوالن كشور نيز  پوشيد و ساده مي زيست، ساده مي مي

     ".كنند زندگي
نكته ديگري كه مي تواند مبناي رفتار اسالمي كارگزاران و مديران دولتهاي اسالمي قرار 

اهند هر روز، زمان معيني را از مالك اشتر مي خو) ع(علي . گيرد، دسترسي مردم به آنان است
به پذيرفتن افراد شاكي اختصاص دهد و او ملزم بود با شكيبايي و نزاكت با آنها رفتار كند، 

نزاكت باشد و گفتارشان نامربوط، ملزم بود ماموران را از اين  حتي اگر رفتارشان نابهنجار و بي
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حكام نبايد بين خود و خلق  .ن گويندها بيرون راند تا شاكيان بتوانند آزادانه سخ گونه بار عام
  .راني حجاب جاه و مقام حايل نكنيبين خود و كساني كه برآنها حكم مي! زنهار :كشند پرده

كارگزاران و مديران حق ندارند مستبد باشند يا طبق اميال خود عمل كنند و بر آنان است 
مت قانون و اصل برابري در اساسا اصول حكو .كه در قلمرو قانوني وظايف خود را انجام دهند
هاي حكومت و اداره امور نوشته شده، سخت مقابل آن در كتبي كه در جهان اسالم در زمينه

  .قرار گرفته است تأكيدمورد 
كشور را بايد براساس اصول عدالت و برابري اداره كرد و به مالك  :مي گويد) ع(علي 
طبق فرامين الهي و احاديث نبوي حل و دهد كه امور اداري قلمرو حكومت خود را  دستور مي

شان و مقام را در دماغ بپرود، خودرايي پيشه كند و به  هاي واهي فصل كند و نبايد انديشه
  .خداوند اعالن جنگ كند

از آنجايي كه اسالم  .ساالري استاز ديگر اصول اخالقي مورد توجه در اسالم شايسته
به مالك دستور ) ع(علي  .ارزش انتخاب شوند مكتبي ارزشي است، مديران آن نيز بايد طبق

دهد كه در انتخاب عمال و كارگزاران، افرادي را انتخاب كند كه داراي تجربه كاري و حيا  مي
از خانواده صالح و پيش از همه اسالم آورده باشند كه چنين افرادي داراي اخالق  .باشند
  .اندكريم

هاست، همان طور كه عقل نيز  ها  از آن شايستهبنابراين از نظر اسالم، مديريت و مسئوليت
شايد مهمترين باقيات صالحات يك مدير چيزي جز گزينش افراد شايسته به  .گويد چنين مي

  .مسئوليتها نيست
اينكه  .ساالري بودند پرورش يافته مكتب اميرالمومنين و معتقد به شايسته) ه(حضرت امام

خواستند  دادند، به احتمال زياد مي ولتي دخالت نميوابستگان و اطرافيان خود را در مشاغل د
ها، كارداني، تعهد، تخصص، و تدين واگذار شود، گزينش قانونمند  ها بر اساس لياقت مسئوليت

  .شود و بهانه به دست ديگر مديران داده نشود كه نزديكان خود را به دور خود جمع كنند
اما بر خالف جوامعي كه  .حكوم استسوء استفاده از ناحيه كارمندان خدمات عمومي، م

-گذارند، سياست اسالمي حمايت اقربا و رفيق بازي را نيز محكوم مي ها فرق ميبين گروه

از ايشان خواسته  .شوند كارمندان خدمات عمومي به متابعت از انضباطي سخت دعوت مي.كند
همانا كاري  :فرمايند  ز ميني) ع(علي  .شود كه تمنيات نامتعادل و نامعقول خود را مهار كنند مي

  .اي برايت نيست، بلكه امانتي است بر گردنت كه به عهده توست، طعمه
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در ) ع(امام علي .البالغه، اصل خدمتگزاري استاز اصول اخالقي اداري مطرح در نهج
آنكه نعمت خدا بر او ! اي جابر :عبداهللا انصاري چنين فرموده است حكمتي خطاب به جابربن

ها براي خدا كار كند، خدا  پس هر كه در آن نعمت .د، نياز مردمان بدو بسيار بودبسيار بو
نعمتها را براي وي پايدار كند و آنكه آن را چنانكه واجب است به مصرف نرساند، نعمت او را 

  .ببرد و نيست گرداند
دت بر اساس اين اصل، ايجاد فرهنگي در ميان كاركنان و مديران كه براساس آن كار، عبا

شرايط مناسب براي مردم جهت دريافت خدمات شايسته  تأمينتلقي شود و خدمت به خلق و 
تواند بستري باشد براي درست  به عنوان لطف اعطايي از سوي خداوند تلقي شود، مي

  .رساني كاركردن و محور قرار دادن مردم در خدمت
ند و بدانند عالوه بر آن، كارمندان كشوري بايد شغل و كار خود را آن طور كه بايد بشناس

علي  .آنان بايد كار يك روز را در همان روز انجام دهند و مديريت زمان را كامال رعايت كنند
  .دارند كارگزاران را از به تعويق انداختن امور، برحذر مي) ع(

بگذار اين نكته را با : نويسد يكي از خلفاي راشدين خطاب به يكي از فرمانروايان چنين مي
براي آنكه كاري با موفقيت به پايان رسد، ضروري است : حت تمام با تو در ميان گذارمصرا

كه كار امروز به فردا مماني كه اگر چنين كني امور متراكم گردد و تو درماني كه از كجا 
اگر فرمانروا در وظايف  .ماند بياغازي و چون بر اين سياق روي بسا كارها كه ناكرده، بجاي مي

  .حه ورزد، رعايايش نيز چنين كنندخويش مسام
 .كننددر نامه خود به مالك اشتر اصل جالب توجه ديگري را عنوان مي) ع(حضرت علي 

طبقات و درجات مختلف موجود در حكومت و به طور كلي در جامعه، براي سعادت و 
حكومت، خود به بصورت كامل، توري تنگ بافته  .بهزيستي خود به يكديگر بستگي دارند

توانند بدون حمايت ديگران شاد زيند و با رضايت  اي از كارگزاران نميست، آنطور كه طبقها
- ها ايفانيروهاي مسلح، قضات، افسران پليس، وزرا، و ماموران كليه وزارتخانه .خاطر كار كنند

ها داراي حقوقي  هر يك از اين .هايي هستند كه براي حكومت، اساسي است كنندگان نقش
آيد ين اساس نوعي موازنه قدرت و نفوذ بين عناصر تشكيل دهنده دولت به وجود مياست، بر ا

  .تواند ديگران را زير سلطه خود بگيردو كسي نمي
كارمند كشوري، حتي اگر واالترين مقام كشور خويش را احراز كند، نبايد خويش را عقل 

. حتي با مردم مشورت كند شود كه با همكاران و مكرر در مكرر به او سفارش مي. كل انگارد
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در اين باره، هم قرآن كريم و هم بزرگان دين به پرهيز از استبداد و اجتناب از خودرايي 
و .اگر مشورت نكنيد، تباه مي شويد :فرمايند مي) ع(علي . كرده اند تأكيدسفارش و بر مشورت 

   .در امور با اهلش مشورت كنيد و از خودرايي بپرهيزيد :فرمايندنيز مي
اي از آن پيشتر مطرح شد،  براي به كار بستن ضوابط رفتاري خدمات عمومي كه خالصه

سازد كه اين وظيفه  نظام الملك خاطرنشان مي. ايجاد نظام گزارشگري كارآمد توصيه ميشود
پادشاه است كه دائم از اوضاع از جمله وضع روستاييان، كيفيت اجراي قانون، و طرز رفتار 

شدند  هاي عمده گمارده مي ماموراني كه در طول بزرگراه. ي مطلع باشدماموران بخش عموم
. هاي مربوط به اوضاع را سريعا و به شكل منظم براي او ارسال دارند موظف بودند كه گزارش

معتقدند كه حكمران بايد از وضع رعاياي خود و علل واقعي حوادثي كه قلمرو ) ع(امام علي 
اگر اطالعات معتبر و موثق در دسترس نباشد برداشت او . باشد حكومت او اتفاق مي افتد آگاه

از اوضاع غيرواقعي خواهد بود و نخواهد توانست بر روابط موجود بين موقعيتها و اوضاع، 
درست داوري كند و بنابراين آنچه اهميت حياتي دارد، داشتن وزرا و ماموراني است كه 

ماموراني كه از هم داستاني با . به حكمران بگويند پوشي و بيم حقيقت تلخ را بي هيچ گونه پرده
  .تو در انجام دادن اعمالي كه خدا دوست ندارد پيروانش مرتكب شوند، سرباز زنند

نظام . ادارات اطالعاتي، به ويژه، مسئول اعمال مراقبت بر رفتار كارمندان كشوري هستند
ن پليس، و مفتشين اوزان و مقادير رفتار تحصيلداران مالياتي، قضات، مامورا: گويد الملك مي

در موردي كه ماموري از طريق درستي و امانت .بايد مدام مورد بازرسي و مراقبت قرار گيرد
بايد اموال او را . دور افتاده، بايد براي هميشه از خدمت منفصل شود و به كار گمارده نگردد

راييش را كه از راه غيرمشروع توقيف كنند، به بيچارگان مظالم او غرامت دهند، و بقاياي دا
  .تحصيل كرده ضبط نمايند

اگر . حكومتت را از كارگزاران نادرست بپيراي :فرمايندبه مالك اشتر مي) ع(امام علي 
يكي از آنان را غيرصالح يافتي و ماموران پنهاني تو مداركي معتبر بر ناراستي او ارائه كردند، 

تواند تنبيه جسماني يا انفصال از خدمت و بازپس ياين كيفر م .برتوست كه او را كيفر دهي
  .گرفتن آنچه به ناروا گردآورده است، باشد

نقش  :دارد تأكيدپس، چنين به نظر مي رسد كه اصول رفتار اداري اسالمي بر اين موارد 
گيري به سمت در نظر گرفتن خدمت به عنوان يك موهبت الهي، تحريم  خدمت و جهت

شاركت، حكومت قانون و برابري تمام افراد در برابر آن، سهولت دسترسي استبداد و توجه به م
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گزيني، رسيدگي به شكايات مردم از كارگزاران دولت، ساالري و شايستهبه ماموران، شايسته
نياز به يك نظام نظارتي قابل اعتماد، محكوميت صريح و بي چون و چراي سوء 

ب از قوم و خويش پروري و رفيق بازي، انتخاب كنندگان از قدرت و موقعيت، اجتنا استفاده
شخص مناسب براي شغل مناسب، مشاهده طرز كار كاركنان، توجه به سوابق كارمند و طرز 

اندازه قدرت، اجتناب از به تعويق انداختن امور و رعايت  عمل قبلي او، اجتناب از تمركز بي
  .گاه خدمات عمومياد  موازنه در دستمديريت زمان، توجه روابط انساني، ايج

  اي در جوامع غربي  اصول اخالق حرفه - 5-5

به عنوان يك حرفه و تخصص شناخته شد، به  ها اناز زماني كه مديريت امور افراد و سازم
 .مسئوالن اين امر حساس توصيه شد كه اصول اخالقي و وجدان را همواره مدنظر داشته باشند

از ديگران اهميت دارد، زيرا در واقع اين گروه با رعايت اصول اخالقي براي اين مديران بيش 
دهندگان سروكار دارند و كوچكترين بي گيرندگان و خدمتسرنوشت حال و آينده خدمت

 آنهاهاي  توجهي به موازين عدالت ممكن است باعث تباه شدن زندگي افراد مذكور و خانواده
  .شود

ران غربي، به نظرات انجمن بندي نظرات نويسندگان و پژوهشگ به عنوان نوعي جمع
اين انجمن، به آنان كه بنابر الزامات شغلي و . توان اشاره كرد المللي مديريت پرسنلي مي بين

تري در تعيين سرنوشت ديگران اعم از خدمت دهندگان و  وظايف اداري، نقش حساس
  :گانه زير را توصيه كرده استخدمت گيرندگان دارند، رعايت اصول ده

  .عالي انساني را مدنظر داشته باشند هميشه مقام )1
 .نظري اقدام كنند در مورد منافع عمومي بر اساس وجدان و بي )2

هاي خود را بدون اينكه بخواهند براي خود كسب موقعيت كنند،  وظايف و مسئوليت )3
 .به نحو شايسته انجام دهند

 .تالش كنند كه اصل شايستگي را تعميم دهند و از تبعيض دوري جويند )4

 .حساس بين شغل، كاركنان، و جامعه را تشخيص دهند رابطه )5

 .روشي را انتخاب كنند كه باعث تقويت و ابراز استعدادهاي بالقوه كاركنان شود )6

 .هايي را تقويت كنند كه به مشاركت و تالش هرچه بيشتر كاركنان منجر شودبرنامه )7
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د، نسبت به همه كننبه همان ميزان كه نسبت به مديران رده باال احساس مسئوليت مي )8
 .كاركنان احساس مسئوليت داشته باشند و در احقاق حق كاركنان بكوشند

 .هاي عادالنه و سازنده پيدا كنند براي مسايل مربوط به مديريت و كاركنان راه حل )9

نسبت به اطالعاتي كه از زندگي خصوصي كاركنان در اختيار دارند، محرم باشند و اين  )10
 .قرار ندهند، مگر آنكه صالح كاركنان باشد اطالعات را در اختيار همه

  )ع(مصالح چهارگانه از ديدگاه نهج البالغه و كالم موال علي  -5-6

  مصلحت عمومي  -5-6-1

. ستها انهاست و راهنماي كارگزاران و مديران سازم اي از ارزشمصلحت عامه، مجموعه
مفهوم مصلحت . سي استها و آمال سيا محتواي اين مجموعه فراتر از رعايت صرف خواست

  .شودعامه در تقواي رهبران، تحقق برابري، مساوات، و عدالت متبلور مي
شود  هاي مندرج در نهج البالغه اشاره مي در خصوص مصلحت عمومي، به برخي از گزاره

  كنندگان جامعه گذاران و هدايتكه هر يك رهنمودي است روشن براي سياست
كنم به ترس از خدا و را كه نامه من بدو رسد سفارش ميشما و همه فرزندانم و كسانم  )1

آشتي : گفتشنيدم كه مي) ص(آراستي كارها و آشتي با يكديگر، كه من از جد شما 
هاي  ترس از خدا موجب بينايي درون.. دادن ميان مردم بهتر است از نماز و روزه ساليان 

  .كور شماست و درمان بيماري كالبدهاتان و زداينده فساد
با همگان يكسان رفتار كن، گاهي كه گوشه چشم به آنان افكني يا خيره نگاهشان كني،  )2

يا يكي را به اشارت خواني، يا به يكي تحيتي رساني، تا بزرگان در تو طمع ستم بر 
 .ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مايوس نگردند

. افراط و تفريط دوري جويد حال آن دسته درباره من نيكوست كه راه ميانه پويد و از )3
 .ميانه رو باش و از زياده روي دست بدار

با چند ويژگي هماهنگ و منسجم ) ع(بدين ترتيب، مصلحت عامه در كالم موال علي 
مصلحت عامه با تقوي، خداترسي، عدالت، انصاف، ميانه روي، تعادل . شكل گرفته است

  .رهبران و مديران عالي تعيين ميشود
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  ت حكومتي و قانوني مصلح -5-6-2

مصالح و منافع حكومتي و قانوني اعضاي جامعه در قالب موازين و اصول مصوب تبيين 
اما . ها رعايت قانون و احترام به آن استهاي كارگزارن و مديران سازمان از تكليف .شوند مي

نين نيست، بايد به خاطر داشت كه رعايت قانون به معناي پيروي بي چون و چرا و ماشيني از قوا
بلكه مديران بايد روح قانون را درك كنند و آن را با مصالح مراجعان و مصالح قانوني را با 

  .مصالح عامه تطبيق دهند
  : فرماينددر خصوص مصلحت حكومتي و قانوني مي) ع(علي 

اي را بر هم مريز كه بزرگان دين امت بدان رفتار نموده اند، و مردم  و آيين پسنديده )1
اند و آييني را منه كه  له به هم پيوسته اند، و رعيت با يكديگر سازش كردهبدان وسي

هاي نيك گذشته را زيان رساند، تا پاداش از آن نهنده سنت باشد و گناه چيزي از سنت
  .شكستن آن بر تو ماند

اي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم كه در روزهاي بيم نخوابد و  اما بعد من بنده )2
آنچه حق بود سخن او را بشنويد و او را ..... هاي ترس از دشمن روي بر نتابد  تدر ساع

 .فرمان بريد

شود مصلحت حكومتي و قانوني در گرو  مشاهده مي) ع(كه در كالم موال علي  همچنان
رعايت قانون و اجراي درست آن است، با گذشت زمان نيز بايد قانون را بررسي و در آن حك 

  .مگر در مورد كتاب خدا كه حكم آن ابدي و ازلي است. جاد كردو اصالح الزم اي

  اي  مصلحت سازماني و حرفه -5-6-3

همانطور كه قبال  .اين مصلحت سومين جزء تشكيل دهنده منشور اخالقيات سازماني است
اشاره شد، توجه همه جانبه و متعادل به اركان ارزشي منشور اخالقيات سازماني اهميت فراواني 

به مصالح عمومي، قانوني، شخصي، و سازماني بايد به گونه اي توجه شود كه هيچ يك  .دارد
بر ديگري غلبه نكند و توجه به يكي موجب غفلت از ديگري نشود، بلكه هر يك مكمل 

  .اي متكامل، متعادل، و متعالي را به وجود آوردديگري شود و مجموعه
ها را اند كه انسان اي به دست آورده لطهآنچنان حاكميت و س ها اندر برخي جوامع، سازم
گيرد ها و خصوصيات سازمان را به خود ميانسان سازماني، ويژگي. اسير و برده خود مي كنند
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در منشور اخالقيات سازماني، مصلحت و منفعت سازماني . شودو از خصايص انساني عاري مي
  .خدوش و منكوب نشوندهاي ديگر، ماي تدوين شود كه ارزش اي بايد بگونه و حرفه
وري ، تخصص گرايي، توجه به دانش و علم در رشته كاري، و ايجاد وحدت در بهره

  .اي بايد مدنظر باشند هايي هستند كه در مصالح سازماني و حرفه سازمان از زمره مقوله
  : اي داللت داردنيز بر مصلحت سازماني و حرفه) ع(موارد زير از كالم موال علي 

ها را به هم فراهم آورد و  اي است كه مهرهامدار در اين كار، جايگاه رشتهجايگاه زم )1
ها پراكنده شوند و از ميان روند و  اگر رشته ببرد، مهره. برخي را ضميمه برخي ديگر دارد

  .ديگر به تمامي فراهم نيايد
آنكه تو را . كاري كه بر عهده توست، نانخورش تو نيستي بلكه بر گردنت امانتي است )2

 ات گذارده بدان كار گمارده، نگهباني امانت را به عهده

پس بر كارهاي آنان مراقبت دار و ناظري راستگو و وفاپيشه بر ايشان بگمار كه مراقبت  )3
 نهايي تو در كارهاشان، وادار كننده آنهاست به رعايت امانت، و مهرباني است بر رعيت

اي در  ود، مصلحت سازماني و حرفهش مستفاد مي) ع(همان گونه كه از سخنان موال علي 
  .موارد زير خالصه ميشود

اند، هاي تسبيح، وحدت بخش و انسجام دهنده مديران و رهبران سازمان همچون رشته •
  .پس محور سازمان باشيد و نيروها را متفق و متحد سازيد

 .به هركس در سازمان كاري در خور او معمول كنيد •

 .از اسراف بپرهيزيد •

 .ال و اموال سازمان باشيدالمحافظ بيت •

 .مراقبت و نظارت را از ياد نبريد •

 .مشورت با علما و دانشمندان را فراموش نكنيد •

دار مردم هستيد، اين شغل سازماني امانتي است نزد به خاطر داشته باشيد كه شما امانت •
 .شما، نه فقط وسيله امرار معاشتان

  مصلحت شخصي  -5-6-4

 .بخشد ي جامعه و پيوند آنها با دولت، به حكومت نيرو و توان ميانسجام ميان افراد و اعضا
ها يكسان باشند ديگر هاي موردقبول جامعه و سازمانها و انتظارات فردي و ارزشهرگاه ارزش
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هايي فردي محسوب ارزش. توان بين مصلحت شخصي و سازماني و عمومي فرقي قايل شد نمي
زمان رعايت كنند موجب تسهيل امور دولتي و سازماني و شوند كه اگر افراد آنها را در سامي

  .شود هايي در جهت مصالح عمومي در جامعه ميبرداشتن گام
در اين زمينه بسيار توصيه شده است كه به بيان برخي از آنها ) ع(در سخنان گهربار علي 

  : پردازيم مي
اي خود دوست پسركم، خود را ميان خويش و ديگري ميزاني بشمار، پس آنچه را بر )1

داري براي جز خود دوست بدار و آنچه و را خوش نيايد براي او ناخوش شمار و ستم مي
داري به تو  مكن چنانكه دوست نداري بر تو ستم رود، و نيكي كن چنانكه دوست مي

  .نيكي كنند
به هنگام خشم خويشتندار باش و تندي و سركشي ميار و دست قهر پيش مدار و تيزي  )2

 زبان بگذار

پس نيكوترين اندوخته خود را كردار نيك بدان و هواي خويش را در اختيار گير و بر  )3
 .نفس خود  بخيل باش و زمام آن را در آنچه برايت روا نيست رها مگردان

اي روشن و دقيق ترسيم شده  منان به گونهؤسان، مصلحت شخصي در سخنان امير م بدين
به طور خالصه،  .ت سازماني ما را تشكيل دهدتواند بخش اصلي منشور اخالقيا است كه مي

  : توان در موارد زير خالصه كرد مي) ع(مصلحت شخصي را از ديد امام علي 
  .در انجام دادن امور، خودپسندي پيشه نكنيد - 
 .خويشتندار و شكيبا باشيد - 
 .پرهيزكاري را در همه امور از ياد مبريد - 
  ).3-21، 1385منوريان، ( .ردانيدراستگو و درستكار باشيد و كردارتان را نيكو گ - 
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  اي هاي چهارگزينه نمونه سؤال

  باشد؟هاي زير ميتعريف كداميك از گزينه »خلق و خو و رفتار عادت شده« -1
  اخالق )ب  رويه )الف
  ارزش انساني )د  شخصيت  )ج
ميك از هـاي عمـومي كـدا   از ويژگـي "ايمان به ارزش كار، امانت و تعهد و دانـايي و توانـايي   "  -2

  باشد؟هاي زير از ديدگاه اسالم ميگزينه
  مديريت  )ب  اي اخالق حرفه  )الف
 اخالق اداري  )د  اخالق فردي )ج

  ؟استكداميك از موارد زير ) ع(البالغه و حضرت عليمصالح چهارگانه از ديدگاه نهج -3
  مصلحت اجتماعي  )ب  مصلحت حكومتي و قانوني  )الف
  مصلحت سياسي  )د  المي مصلحت ديني و اس )ج
هاي خويشتنداري و شكيبايي، پرهيزكاري، راسـتگويي و درسـتكاري جـزو كـداميك از     ويژگي -4

  باشد؟مي) ع(مصالح چهارگانه از ديدگاه حضرت علي
  مصلحت سازماني )ب  مصلحت اجتماعي  )الف
  مصلحت شخصي  )د  مصلحت عمومي  )ج
نواده صـالحي بـودن و اخـالق كـريم داشـتن را در كـدام       هاي تجربه كاري و حيـا، از خـا  ويژگي -5

  توان خالصه كرد؟ گزينه زير مي
  رفتار مودبانه كارگزاران )ب  عدالت و برابري )الف
  اصل خدمتگزاري )د  ساالريشايسته )ج
هـا و آمـال سياسـي فراتـر     هاست كه از رعايت صرف خواسـت اي از ارزشكدام گزينه مجموعه -6

  است؟
  مصلحت حكومتي )ب  ت عموميمصلح )الف
  مصلحت فردي )د  مصلحت قانوني )ج
  ؟شودوري، تخصص گرايي، توجه به دانش و علم در رشته كاري در كدام گزينه ديده ميبهره -7

  مصلحت سازماني )ب  مصلحت عمومي )الف
  مصلحت حكومتي )د  مصلحت فردي )ج

  



 83838383            ييييدر خدمات عمومدر خدمات عمومدر خدمات عمومدر خدمات عموم    يييياخالقاخالقاخالقاخالق    تتتتييييررررييييمدمدمدمد

 

 

  اي هاي چهارگزينه نمونه سؤالپاسخنامه 

  

  گزينه صحيح  شماره سؤال  گزينه صحيح  لشماره سؤا

  بخش سوم  بخش اول

  ب  1  ب  1
  د  2  ب  2
  الف  3  ج  3
  ب  4  ب  4
  ب  5  الف  5
    ج  6
  د  7
  ج  8
  ج  9
  ب  10

  بخش چهارم  بخش دوم

  ب  1  ب  1

  د  2  د  2

  الف  3  ج  3

  ج  4  ب  4

  د  5    

    
  بخش پنجم

    

  ب  1    

  ب  2    

  الف  3    

  د  4    

  ج  5    

  فال  6    

  ب  7    
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