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مقدمه ناشر

هاي اصلي اجتماع بوده و به عنوان يك سيستم اجتماعي به ي امروزي از شالودههاانسازم

تر نظام منظور دستيابي به اهداف نسبتاً مشخص و در راستاي عملكرد اصلي يك سيستم جامع

در سازمان بوده و مشكالت افراد نيروي انساني، مؤثرترين و مهمترين ركن هر . انديافته

 شرايط و هاست كه ممكن است باها، اطالعات و توانايياي نگرش معطوف به پارههاانسازم

زيرا رفتارهاي شغلي افراد برخاسته از بينش، دانش و . نيازهاي سازمان تناسب نداشته باشد

هاي موجود، توانند با اطالعات و مهارتمدت نميهاي آنان است و افراد در طوالنيمهارت

از طرف ديگر تغييراتي كه هر لحظه در علوم و فناوري، ارتباطات، .  و اثربخش باشندكارآمد

هااناي كارمندان سازمهاي حرفهآيد، ضرورت تغيير در توانايي پديد مي…اقتصاد، سياست و 

.سازدرا دوچندان مي

ش مداوم هاي كارمندان را ارتقا دهد، آموزتواند توانايييكي از اقدامات راهبردي كه مي

 موجب توسعه سازمان و ، سبب پويايي افراد و در سطح كالن،كه در سطح خردآنان است 

ي كه اشدهطراحيهاي از پيشها و برنامهها به فعاليتاين آموزش.شودوري ميافزايش 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 حرفهزيمبتني بر يادگيري در جهت توانمندسا

.تغييرات در افراد تا بتوانند توانايي خود را براي انجام دادن كار بهبود بخشند

مرتبط با سامانه ارتباط هاي دوره«آموزشي رو داريد، از مجموعه منابع اي كه پيشدرسنامه

نت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني وموضوع بخشنامه ابالغي معا»)سامد(مردم و دولت 

هاي دوره و  كه براساس سرفصل است5/8/1389 مورخ 40573/200رئيس جمهور به شماره 
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ريزي و توسعه آموزش معاونت آموزشي مركز برداري فراگيران، به همت دفتر برنامهبراي بهره

.تدوين شده است

 و آقايان  ايران رادمنش الزم است مراتب سپاس و امتنان را از سركار خانم در اين راستا

 در فرآيند ساماندهي، راهنمايي و نظارت در تدوين، و آقايان مصطفي روزبهعلي و احمد ذاقلي

 وريحانه قوسي، نژادمهتاب حبيب، زهرا اميرخانيها فرزاد سوري و سيدمجتبي معرفتي و خانم

آرايي  در صفحهپورنوشين ايمانر گردآوري، اصالح و ويرايش نهايي و خانم ، د 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 مينظران و دستاز همه استادان، صاحب. سازدپيش 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 ؛در اصل نهادي اجتماعي استحكمراني  وحكومت

 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

.شود، تنها شريعت الهي استسي و نظامي از آن الهام گرفته مياقتصادي، سيا

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

شان همت  مصلحتتأمينبا توجه به اين آگاهي در شان را بشناسد و 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

يرند و در هر جايي و هر كاري با كوشد تا حكومت او را به جان و دل و محبت و ايثار بپذمي

.آن همكاري كنند

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 خواستهاست كه با توده مردم درآميزد تا مستقيماً

بر نگاه خواهد داشت و اين كار خش از مردم، او را از واقعيت احوال آنان بياييجدا

.خود به خود مايه انصراف قلوب و سبب بيزاري مردم را فراهم خواهد ساخت

 به خصوص در كالم ،شدهدر 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 

همين جهت است كه حاكم بايد مصلحت توده مردم را وجهه نظر خود سازد و كار كند و به 

.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

ابعادحاضر سعي شده است در مجموعه ، )ع( علي و امير مؤمنان حضرت) ص(پيامبر اكرم 

ساالري ديني و عناصر و اصول مردم، حقوق متقابل مردم و حكومتگوناگون بحث از قبيل 

.مورد بررسي قرار گيردو مديريت اخالقي در خدمات عمومي مشروعيت نظام سياسي، آن



 :بخش اول

حقوق متقابل مردم و حكومت

هدف كلي
ق متقابل مردم و حكومتآشنايي فراگيران با حقو

اهداف رفتاري
:پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود

.حكومت و دولت را تعريف نمايند)1

.بازگو كنندحقوق و تكليف را مفهوم )2

.بر حكومت را نام برده و توضيح دهندحقوق مردم )3

.كنندعريف  مساوات را ت)4

.ذكر نمايندگرايي را قانونمفهوم )5

.تحليل كنندعنوان يكي از حقوق اجتماعي مردم ه ي را بيامنيت اجتماعي و قضا)6

.رابطه امنيت با اقتصاد و فرهنگ ديني را توضيح دهند)7

. دهندشرححقوق حكومت بر مردم را نام برده و )8

.بيان كنندرفتار انساني مورد قبول در مكتب علوي را هاي يژگيو)9
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 كليات و مفاهيم -1-1

 و دولت حكومت تعريف-1-1-1
 تكثر مكاتب بهرسد؛ اما، باتوجه نظر مي به آسان و دولت حكومت، تعريف نخستيندر نگاه

 واحد و  تعريفي، سياسي در فلسفهتحكوم با مرتبط در مباحث مختلفهاي و تئوريسياسي

 ديگر،  و بعضي مترادف را واژگان و دولت حكومترخي ب. است نشده دو ارائه از آنشفاف

:ازاست  عبارتكنند كه تفسير مي از دولتايشعبه راحكومت

 بوده و مستقلرده اختيارك سكونت معلومي در سرزمينطور مداوم به كه از مردماجتماعي«

 مذكور عادتاً از دستورهاي جمعيتاكثريت باشند كهمتشكل) نظام ( حكومت يكو داراي

».نند ك اطاعتآن

 و ، پارلمان)يهياجراقوه ( دولت كه است آن عام معناي، نوشتار در اينمقصود از حكومت

 و  مراد از حكومت.خوانندمي» نظام« را آن، امروزيشود و در اصطالح مي را شامليهي قضاقوه

هاي سدههاي؛ زيرا در حكومت است آن عاممعناينيز) ع( علي حضرت در سخنانحاكم

 يا نماينده نبود؛ خليفه مطرح امروزي صورت قوا به، تفكيكاسالم در صدر ويژه، بهپيشين

آمد و مي شماربه) يهي، قضايهي، اجرامقننه (گانه سه اختياراتحب صا،در هر منطقهاشرسمي

. بود وينماينده يا خليفه عهده به آن و نصب، عزل خاصمسئول نياز بهدر صورت

 اعم، معنايمردم و حكومت حقوق متقابل در تئوري، مقصود از حكومت اساسبر اين

 بايد در برابر نظام مردم كهحقوقي بپردازد و مردم بايد به نظام كهحقوقي؛ يعني استحكومت

. كنندرعايت

 حكومت و مشروعيتضرورت-1-1-2
كنند كه مي حكمچنان، متمدن بزرگ در جوامع ويژه، به خارجيهاي و عقال و ضرورتعقل

.  است مقتدر ضروريوجود حكومتي، جامعهمش و آرا و نظم عدالت، اجراي اجتماعبراي

». يا بدكارنيك باشد اميري مردمناگزير بايد براي «:فرمايد مي بارهدر اين) ع( عليحضرت

اندك جمعي كه اين.آن اصل نه، است حكومت و مشروعيت از نوع، پرسش اساسبر اين

 آنان يا اجتماعيتقييد حقوق فردي يا سلبند، موجب ران حكم بر اكثريت حكومت نامبه

. نياز دارد و توجيه دليل يازند، بهدست فشار نيز اعمال بهگردند و در مواردي
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ـ  استحقانيت و قانونيت معناي بهـ كه» مشروعيت « را مسأله بحث اين سياسيفالسفه

 و  عقالنياي خود، نظريه وحاكميت قدرت توجيهي برا و حاكم اگر حكومت.خوانندمي

 در مقابل.شود مي و اقتدار شناختهمشروعيت داراي حكومت، كند عرضهكنندهقانع

 كار  به مشروعيت فاقد پارامترهاي حكومت به اشاره برايكه قرار دارد»غصب«، شروعيتم

.رودمي

 حقوق و تكليف معناي-1-1-3
 به  در لغتحق.نمايد ميضروري» تكليف«و » حق « معناي تبيين، موضوعتر شدن شفافرايب

:رود كار مي به در موارد مختلف؛ اما در اصطالح است و ضد باطل ثبوتمعناي

.انكارناپذير است واقعيتي؛ يعني است حقشود، مرگ مي گفته وقتي:واقعيت-

 پيامبرانخاتم،پيامبر اسالم «گزاره):  واقعها با عالمايا و گزاره قضمطابقت (صدق-

. است واقع صادق و مطابقاي قضيه؛ يعني استحق» است

 چنين عدالتيعني؛» است اينحق«: شود مي دو نفر گفته بين وقتي در قضاوت:عدالت-

. را دارديياقتضا

 كردارييعني؛ است حق و سرزمين از مظلوم دفاع: و معقوليت، مشروعيتدرستي-

. است و مشروع، عاقالنهدرست

 و  شغل انتخابحق ازانسان):  و اكراه تحميل و عدماختيار شخصي ( و رخصتاجازه-

 بودن مكلف، حقورد اينآره.  دارد انتخاب اجازه؛ يعني برخوردار است زندگيمحل

. است آن سلب عدم بهديگران

 پدر  حق مثالبراي، و فراگير است تقريباً جامع معنا معنايي اين:، امتياز و استحقاقطلب-

 معناي، به خادمو تشويق مجرم، مجازات معامله در فسخ مغبون طرفبر فرزند، حق

 غير و مكلّفي و به استفوق متعدي در معنايحق.  است حقامتياز و استحقاق صاحب

) امتياز و طلب( حقوق  استستمگر مكلف كه را بپردازد؛ چنان آننياز دارد كه

. كند را پرداختمظلوم

 معناي از سهتواند يكيمي»  و مردم حكومتحقوق متقابل «مقصود از حقوق در عنوان

تواند مختلف مي ديگران به نسبتهاانق انس، حقو گذشتهايش مثال كهاخير باشد؛ زيرا چنان
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وقتي.  يا تحديدكند سلب مطلق صورت اخير را بهگانهتواند حقوق سه نميباشد و حكومت

 ـ است عام اخير را ـ كه معنايتوانآيد، مي مي ميان به و مردمحكومت از حقوق متقابلسخن

. كردملحوظ

ها، امتيازها و طلبها، از خواستهاي، مجموعه بر حاكمز حقوق مردم، مقصود ابنابراين

 در . كند و تأمين را رعايتآنهااست مكلف حكومت كه است جامعه و مشروعحق بهنيازهاي

 نكوهش، مستحق حقوق شهروندان به تجاوزكنندهعنوان، به، حاكم آن قصور از انجامصورت

 پيگرد از حق را ادا نكنند، حكومت حقوق حكومت اگر مردم كهچنان خواهد شد؛و كيفر

. برخوردار است يا متخلفانمتخلف

 و  وظايف،تكليف مراد از.شود مينيز روشن» تكليف «، معناي حق معناي از تعريفپس

 ديگر ؛ به استآنها انجام به، ملزمحق، در برابر صاحب  مكلف شخص كه استهاييمسئوليت

. آن و رعايتديگران حقوق به احترام يعني، تكليفسخن

؟جانبه يا يك حقوق متقابل-1-1-4
 دو، آن بين و دوجانبه حقوق متقابلوجود و وجود يا عدم و مردم حكومت رابطهدرباره

 و هوبز و نيز كليساي، مانندگرسيوس متقدم سياسي فالسفه. وجود داردي مختلفهاينظريه

 حقوق تنها در ناحيه؛ يعني استسويهحقوق يك و رابطه باور داشتند كه وسطا، چنانقرون

 و تكليف از مردم دارد و خود در مقابل حقوق متعدد بر مردم،حكومت. متصور استحكومت

 مانند  ندارند و در حقيقتحقوقي هيچ از حاكمطاعت جز ا مردم. برخوردار نيستيمسئوليت

.دار است گله براي وجودش اصل گوسفندند كهگله

 داد و تقريباً تئوري از دستزمين خود را در مغرب جايگاه تئوري اخير، اينهايدر سده

 مطيعند و دولتشو ميشمرده حق صاحب جديد، مردم تئوريبراساس.  رشد كرد آنعكس

. كند را تأمينشهروندان بايد نيازهاي كه؛ وكيلي است مردمو وكيل

 اگر . استمتقابل و دوجانبه و حكومت مردم حقوقي، رابطه)ع( علي امام سياسيدر انديشه

اند بهتو نمي دولتدارند كه حقوقي مردم. است ـ در هر دو سوي هست ـ كه هستحقي

 و  برخوردار است نيز از حقوقي حكومتكه كند؛ چنان را تحديد يا سلب آن مختلفهايبهانه

 حق بدون و مكلّف تكليف�ّ بدونمحق،  علويدر مكتب. بكوشند آن بايد در رعايتمردم

 كه هر انساني. دارندمتقابل خود نيز حقوق  اجتماعي در زندگيهاانانس.شود نمييافت
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 و  استمحض محق كه است تنها آفريدگار جهان. است نيز مكلف اعتبار ديگريدارد، بهحقي

: است فرموده حضرت كه ندارد؛ چنان تكليفدر برابر ديگران

 با  دادنانصاف كردار و و زمان چيزها استترين فراخ،وگو و گفت وصف هنگامحق«

 حقي را بر ديگري كسي. استسخت بدان و عمل آسانحق تعريف. امورتريننگ ت،آن

 كه مگر اين بر او نيست را حقي ديگري آن. داردنيز بر او حقي ديگري آن كه مگر ايننيست

، چنيننباشد را بر او حقي ديگري باشد كه حقي را بر ديگري اگر كسي. استحقياو را هم

». نيستحقيها را چنين و آفريده است خداوند سبحان مختصحقي

 و حقوق دو جانبه جامعه سعادت-1-1-5
 و  مردم، يعني مكلف هر دو گروهكهشود مي تبديل و آرماني فاضله مدينه به وقتيجامعه

 حقوق ديگري به يكد و هيچدهن انجام طور كامل خود را به، حقوق و تكاليفحكومت

 در صورت. و سعادتمند خواهند شد صالحمردم يابد، تحقق همكاري اگر اين.تجاوز نكند

 ستمگر رود و فرمانروايان فرو مي و آشوب در اختالف، جامعه طرف يكنظريقصور و تنگ

 خود ، تكاليف داده تن بازيقاعده به كه است و مردم سود حكومت به پس.خواهند شدحاكم

. تجاوز نكنند مقابل حقوق طرف دهند و بهرا انجام

 بر حكومت مردمحقوق- 1-2

 آزادي-1-2-1
 شمار  بهانسانيت يا الزمء جز در حقيقت كه است داده حقوقي و جامعه انسانخداوند، به

 و  و رنگ نژاد و جنس بهتوجه بي، را انسان مطلق و بوده و عام حقوق ثابت اين.آيدمي

 را از آنهاتواند ها نمي و حكومتشود و مرور زمان مي، شاملاش زندگي و شرايطموقعيت

 خوشبختي و كسب، مالكيت حيات حق بهتوان مينمونه براي. كند يا مقيد سازد سلبانسان

 فالسفه به آنشود و تاريخچه ميخوانده»  و طبيعيحقوق فطري «اصطالح در كرد كهاشاره

گردد؛  باز ميرواقي و فالسفه، اوليبين وپلين، پل، مانند سيسرون رمدانان و حقوق باستانيونان

مانند منتسكيو، ولتر و روسو احيا و زمين مغرب فالسفه اخير از سويهاي در سده اصولاين

 حقوق طبيعي، در توضيح استاد شهيد مطهري.انجاميد حقوق بشر اعالميه تدوين شد و بهتبليغ

:گويد حقوق بشر، مياعالميه و در اسالمو فطري
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 ذاتي و شخصيتحيثيت نوع از يك انسان كه است حقوق بشر اين اعالميه و اساسروح«

 او ها به حقوق و آزادي سلسله يكو آفرينش خلقت و در متن برخوردار است احترامقابل

 مورد  و اساس روح اين كه گفتيم. نيست و انتقال سلب نحو قابل هيچ به كه است شدهداده

». است شرقيهاي و فلسفهاسالمتأييد

 متفكرانولي. انسانل در اعما از نبود قيد و محدوديتاست عبارت آزادييي ابتداتعريف

 از  خاصي خود تعريففكري مشرب بنا بهدانند و هر كدام مي را سطحي آن تعريفو فالسفه

 آزادي. دارد آن حقوقي با تعريف نزديك قرابت، از آزادي مقصود ما.دهند مي ارائهآزادي

 و رفتار اعمال در گزينش شخصتار بودن و مخ مستقل طور كلياختيار و به و حق معنايبه

 يا  حق كه اين، يعني آزاد است عملي در انجامشود شخصي مي گفته مثالً وقتي.باشدخود مي

. است حقيچنين يا سلب محدوديت نفي آن را دارد و الزمه آنتوانايي

 فرديهايآزادي
 از آن ـ كه و شغلمسكن،، بيان مانند مالكيت مختلفهاي در عرصه شد، آزادي گفته كهچنان

 را تواند آن نمي كس و هيچ استانسانشود ـ از حقوق طبيعي تعبير مي فرديهاي آزاديبه

 اصل. را اقتضا كند آن اقوايي و مصلحتضرورت يك كه يا تحديد كند مگر اينسلب

توانند دسترنج نمي و ديگران و حكومت است اسالم از مسلماتآن تجاوز به و عدممالكيت

 مانند غيرمسلمانان، بوده عام علوي در مكتب ديگران مالكيت به احترام. شوندمالك رامردم

 خود از فرماندارانش مختلفهايبخشنامه در حضرت.شود ميشاملنيز  را  و مسيحيانيهوديان

 از داد كه مي را فرماناش حكومتي بزرگوار مأموران آن.كنند را رعايت اصل اينواستخمي

 از سقف نگردند و بيشهايشانخانه وارداجازه عبور نكنند، بي مردميقلمروها وحريم

. نگيرند ماليات از آنانمشخص

كند و ذكر مي حكومتز وظايف را ا مردم حقوق و اسارت با تجاوز به مقابله،حضرت

 زنجير  و بهالمال بيتغارت به آنان را اهتمام معاويه چون با افرادي جنگ از اهدافيكي

.داند مي مردمكشيدن

در ) ع(امام. است شهروندان مشروعاجتماعيهايآزادي از ديگر شغلانتخابآزادي

 شهر ـ كه شدهنهر خشك كندن به اجبار مردم دربارهارانش از فرماند يكي پرسش بهپاسخ

:فرمود و بازداشت را از آن ـ وي استالمنفعه عامعملي

». دارد، ناگزير سازم اكراه از آن كه عملي را به شهرونديپذيرم نميمن«
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سازد، در ناگزيرالمنفعهم عا عملي ندارد شهروند خود را به دوست كه حاكمياستروشن

.يازد نميدست مردمآزادي و سلب اكراهديگر نيز بهمورد مشاغل

 بزرگوار، آنرو،اين از. بود حضرت نيز مورد توجه زندگي و محل مسكن انتخابآزادي

 افراد شرفت و پي و رفاهآسايش اسباب را كه شهر بر شهر ديگر، شهري يك انكار برتريضمن

:شمرد شهر مي باشد، بهترين فراهمدر آن

 و آسايش كهاست شهر، شهري بهترين. تو سزاوارتر نيست از شهر ديگر برايشهري«

». كندپيشرفت تو را تحمل

 مخالفانآزادي
.است دموكراسيهايحكومتهاي از ويژگي مخالفان به و قانوني مشروعهاي آزادياعطاي

در » اپوزيسيون « عنوان تحت مختلفهايگروهتوانند با تشكيل ميها، مخالفان نظامدر اين

ها و احزاب ديگر، گروه عبارت بپردازند؛ به ـ اجتماعيسياسي فعاليت به خاصارچوبيچ

بايد و حكومت برخوردارند  و انتقاد از حكومت و اجتماعي سياسيهايفعاليت از حقمخالف

. بشناسد رسميت را بهآن

.است» مخالف « به آزادي اعطاي و حامياناز پيشگامان) ع( عليامام

 را بر  خويشحكومت،  حضرت. بود بيعت به مخالفان الزام، عدم ديدگاه نمود ايننخستين

 آن. فرمود اشاره نكته اين بهمختلف و در موارد استوار ساخت در بيعت مخالفانآزادي

 و زبير  طلحه به و حتي بازنداشت را از انتقاد از حكومتكنندگان، بيعتبزرگوار، بعد از بيعت

 شوند؛ خارج از كوفه مكه زيارت بهانه داد بهو تأثيرگذار بودند ـ اجازه مطرح دو شخصيتكه

وقتي. است براندازيهاي گروه و تشكيل بيعتقض ن آنان هدفدانست مي كهحاليدر

 اعتراضبه كرد و در پاسخ  اشاره دو نكته اينداد، به مي خروج اجازهآنها بهحضرت

. فرمود اشاره از جنايت قبل قصاص مشروعيت عدم، بهعباسابن

 داد و  نشانبردباري و، متانتل جم در جنگ و زبير و عايشه در برابر لشكر طلحهحضرت

 خود  دهد؛ حتي خاتمه مسألهوگو بهگفت و نمايندگان مانند فرستادنكوشيد با راهكارهايي

. نشد سودمند واقعمتأسفانه كهوگو پرداخت گفت به با آنانوي

. قرار داشتآنها در رأس معاويهبودند كه» قاسطان «، حضرت مخالفان رسميگروهدومين

 از خود  حضرت عزل در برابر حكم، بود شام مطلق فرمانرواي، حضرت از خالفت پيشكهاو

. آوردروي ستيز با حضرت داد و به نشانمقاومت
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 اهدافراستاي بزرگوار، در آن. وگو كوشيد گفت از طريق مسائل حلدر جهت) ع(امام

 جرير بدان نام بهمخصوص و پيكي نوشت معاويه متعدد بههاينامه، اشجويانهمسالمت

 راهكارهاي به و اشتياق ويمخالفان با حضرت مداراي شدت. كرد گسيلسرزمين

. شود متهم مخالف جبهه بودنترديد در باطل يا از مرگ ترسبهكه  شد آميز سببمسالمت

 جبهه خود را هدايت تأخير جنگها، دليلاتهام اين بهپاسخ، در  راستين امامآن

. ذكر فرمودشام

متحجر و خشك گروهي آنان.شوند مي شمرده امام مخالفان رسميگروه سومين»خوارج«

 و ، حضرت شده منشعبحضرت از جبهه صفين جنگ حكميت در جريان بودند كهمقدس

 شايد  كه است علوي حكومت زريناز صفحات با آنان رفتار امام.فير كردند را تكاصحابش

ايشان. بودوگو و تفاهم گفت به توسل، حضرتواكنشنخستين. نظير پيدا كرد آن براينتوان

 كرد و خود نيز گسيل آنان سوي بهعباس ابن چون متعددي، سفيرانهدف اين تحققبراي

 كارگر چندانوگوها گفت البته. پرداخت مذاكره به با آنان جنگ در ميدانخصاً حتيش

، پراكني شايعهكردند و بهمي خود را ابرازهاي مخالفت آزادانه در مسجد كوفه خوارج.نيفتاد

.پرداختند ميقتل تهديد به و حتي حضرت به، اهانتافكنيتفرقه

 خود كرد و اصحاب مي را تحمل خوارجهاي مخالفت تمامي و بردباريانت با متحضرت

، آميز حضرت حكمتبرابر سخن از خوارج، در يكي روزي.خواند فرا مي آرامشرا نيز به

را  شعاري چنين تحمل ـ كه حضرت اصحاب.» اهللا كافراًقاتله «: را سرداد بر امامشعار مرگ

 داده كنيد؛ زيرا تنها دشنامرهايش«: فرمود حضرت. رسانند قتلبه را خواستند وينداشتند ـ

». گيريد عفو پيش راه دهيد يا با كرامت را پاسختوانيد دشنامشحداكثر مي؛ شمااست

 عمومي از بودجهها، حقوق آنان مخالفت اين بر تحمل، عالوه حضرت كه اين جالبنكته

 بسنده ابراز مخالفتنبرند و تنها به سالح به دستتا وقتي«: فرمود نكرد و تصريح را قطعدولت

». خواهد شد پرداختكنند، حقوق آنان

 آزار  و بهآورده روي خشونت به، كشيدند دست سياسيهاي از فعاليت خوارج كههنگامي

 وگو به و گفت صلحمذاكرات پرداختند و حضرت شيعيان ويژه، بهو كشتار شهروندان

 بود، نبرد با آماده) معاويه ( خارجي با دشمنجنگ براي كه در شرايطي حضرت. رسيدستببن

.زيدرگراهكار ب آخرين عنوان را بهآنان
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 و حاكمحكومتانتخاب-1-2-2
 و ؛ زيرا حكومتاست و حاكم حكومت نوعنش گزي حق، مردم و اوليه از حقوق اساسييكي

 و  خواهد شد و تصرف شهروندان واجتماعي فردي حقوق و منافع تقييد بعضي موجبحاكم

 بايد از سوي حكومت اجازه. نيازمند استمشروعيت و دليل به در امور ديگراندخالت

 واقعاً در انتخاب مردم پس. درآيد و حقانيتونيت قان شكلاعطا شود تا به)مردم ( حقصاحبان

. هستند حق صاحب و حاكمحكومت

 تبليغزمين مغرب سياسي فالسفه از سوي شدت اخير، بههاي فوق، در سدهديدگاه

.بيابيم) ع( عليامام را در سخنانتر آنتر و عالي صريح نوعتوانيم ما ميشود؛ وليمي

 بلكه، نيست تو طعمههمانا حكمراني«:فرمايد خود مي از واليان يكي بهاي در نامهضرتح

». تو است در گردنامانتي

 انتخابحق، آنان از سوي حاكمان بودن و برگزيده در حكومت مردم داشتن حقالزمه

:رمايدف مي حق اين به در اشاره حضرت. است و حاكمحكومت

 كهندارند؛ مگر كساني حق در آن و ديگران شما است به متعلق همانا حكومت! مردماي«

». واگذار كنيد آنان را بهشما حكومت

 ندهند،  انجام رهبر خود،كاري يا قتل بعد از مرگ مردم كه است اين خدا و اسالمحكم

. برگزينند خود اماميبراي كهمگر اين، نكنند كرداري نگويند و هيچسخني

هيل ارضايت راپذيرد و آن را مي حاكم انتخاب شورا براي اصل، ديگر در جايحضرت

 مردم و رضايت انتخاب.است جامعه طبيعي فوق حق اصل كه اين اشاره قابل نكته.خواندمي

؛ يعني است و حكومت حاكميتعمال اِ شرط، معصومان حكومتهيل ادر مشروعيت

 وجود زمينه به آناناند؛ اما حكومت شده برگزيدهحكومت مقام خداوند به از سويمعصومان

 نقش ديگر، خداوند به عبارت؛ به استمشروط)  مردم و پذيرشرضايت(و بستر مناسب

 را  پديده اين.است داشته عنايت معصومانهيل ا حكومت در تحقق مردم و پذيرشرضايت

.خواند»هيل امشروعيت«در مقابل»  سياسيمشروعيت«توانمي

 و انتقادنظارت-1-2-3
 مردم.منحصر نيست ديني حكومت و تشكيل و حاكم حكومت تنها در انتخابحقوق مردم

توانند در انتقاد برخوردارند و ميو نظارت شوند؛ از حق مي شمرده و حق امانتصاحب

 و انتقاد، در مسير  نظارت و سودمند نيفتادنشده تعيين از موازين حكمرانان تخلفصورت



11111111حقوق متقابل مردم و حكومت   حقوق متقابل مردم و حكومت   حقوق متقابل مردم و حكومت   حقوق متقابل مردم و حكومت   

 پيوستهخواست مي بود، از مردم معصوم امام كهبا آن) ع( عليامام. بردارند گام حاكمبركناري

: كنند خود استفاده و نصيحتنظارتاز حق

 و شوم نميخطا شمرده فوق نكنيد؛ زيرا من دريغ عادالنهيزنيا و ر از گفتار حق! مردماي«

». كندامياري خداوند كه؛ مگر اين نيستم مصوناز آن

عباس، مانند ابننمايندگانش و حاكمانخواهد بر اعمال مي ديگر از مردمحضرت در جاي

 را ، وي خالف مشاهده كنند و در صورتنظارت بود، و مفسر قرآنلمي ع شخصيت يككه

كرد و مي استقبال بزرگوار از نقد و اندرز مردم آن. سازدبركنارش قرار دهند تادر جريان

:فرمودمي

». ناصح آگاهم شخص حق و نيز به مطيع شخص و ارزش فضل بهمن«

 خود را هاينصيحت و، راهنمايي حكومت رشد و ياريد برايخواه مي از مردمامام

. دهند ارائه وي به و آشكار و پنهانپيوسته

 و  و دلسوزانهراهنمايي در قالب كه است در صورتي مردم و انتقاد براي نظارتانگاريحق

ا اگر فراتر از انتقاد باشد و در باشد، ام»عدله مشورت ب«و » حقه بمقاله « تعبير خود حضرتبه

 تلقي مخالف حركت يك عنوان به صورتدر اين درآيد، و حاكم حكومت تضعيفقالب

 حكومتبراينيز بايد مخالفان از سوي حكومتها به نقدها و هجمه نوعاينحتي .خواهد شد

. برنيايند حق نظامزيبراندا درصدد مخالفان كه مادامي، باشد تحملقابل

 بر تواند در شمار حقوق مردم مي خيرخواهي معناي بهنصيحتكه  داشتبايد توجه

 از حقوقنقد قدرت انتقاد و آزادي نفس گيرد؛ يعني جاي بر مردم حاكم و حقوقحكومت

 بهتر  براي و راهبرديري نظراهكارهاي و ارائه خيرخواهي معناي به؛ اما نصيحت استمردم

 از  حكومت معنا كه اين؛ به است حكومت از حقوقمختلفهاي كشور در عرصه كردناداره

 كه  پيداست ناگفته.شتابندباش ياري، انتظار دارد به و فرهيختگانمتخصصان ويژه، بهمردم

، نزد قصور و سستي كنند و در صورتتمسئولي احساس حكومت حق بايد در برابر اينمردم

. خواهند بودمسئولخداوند 

 و عملي اعتقادي التزامتفكيك
 در  حكومتياحكام در گستره ويژه را، به و انتقاد از آن از حكومت اطاعت نبايد موضوعالبته

؛  است دينيكومت از ح اطاعتشهروندان، وظيفه ديني در حكومت.، درآميختعصر غيبت

 ابراز  خود را بر آن نظري مخالفت كه از حكميتوانند دركنار اطاعت نقد و نظر مياما اهل
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موافقت«را از » موافقت عملي«، بايد  ديگر سخن بپردازند؛ به نظر خويشادله تبييناند، بهكرده

اجتهاد در اسالم راه و باز بودنكم حا نبودن معصوم، كار اين حكمت. كردتفكيك» نظري

.اند كردهاشاره جواهر بدان و صاحب انصاري شيخ چون فقيهاني كهاست

مساوات-1-2-4
 عبارتآيد؛ بهمي شمار به مردم از حقوق، با شهروندان و قانونمند حكومتبرخورد يكسان

 دو گروه را به، آنانبرخورد با مردم و شيوه اساسي حقوق نبايد در تأمينديگر، حكومت

 در هاان انس، تساوي فردي، آزادي فوق ديدگاهمبناي. كند و دو تقسيم يكشهروند درجه

 و  مساوات اصلرعايت) ع( علي حضرت. بر فرد ديگر استفردي تبعيض و عدمخلقت

:فرمايدشمارد و مي بر مي بر واليدم مر را از حقوقالمال بيتيكسانتقسيم

». استالمال بيت متساوي تقسيم مردمحق«

 از  برخوردارينحوه، دربايد مردم«: فرمود چنين از فرماندارانش يكي به، امام بر اينافزون

». باشند، نزد تو يكسان و قانونحق

. بند باشند پاي مساوات نيز بهدر امور جزئي حتيخواست مينمايندگانش بزرگوار ازآن

 و  سنگين حضرتنزديك ياران حتي، جمعي براي حضرت در حكومت مساوات اصلتحمل

 برابري خود را اصلساويم رفتار خود، دليل از اصحاب گاليه ضمن حضرت.آمد ميگران

.كندمي خود ذكر در حقوقمردم

 تقوا و  كهمگر كسي، نيست و شرافت فضل بر احد ديگر داراي احدي،ت حضردر مكتب

 علوي در مكتب فوق اصل بهحاكم و حكومت و عنايت توجه لزوم. باشد داشته الهيطاعت

 در  حتيخواهد كه خود مي از حاكمانحضرت كه برخوردار است از اهميت ميزانيبه

 را  مساوات اصل، دادن و سالم، اشاره كردن مانند نگاهبرخورد با مردم وركات حترينييابتدا

حاكم قدرتمند درصدد فريب طبقه، برخورد حاكم نوع اين كنند تا با مشاهدهرعايتدقيقاً

: اميدوار باشند حاكم عدالت به جامعهنيفتد و قشر ضعيف

،  و سالمو اشاره كردن نگاه و خيره چشم گوشه به از نگريستن، اعم مردم بهدر نگاهتان«

 بر شما برنيايند و طبقه و ستمتطميع در مقامكنيد تا قدرتمندانرعايت را مساواتاصل

».نگردند شما نوميد از عدالتمستضعف

 را از تخلفوي،ت مساوا اشتر با تذكار اصل مالك به خويش در منشور حكومتيحضرت

.دارد بر حذر مي خود بر مردم ترجيح و همچنين آناز 
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 از  حاكمسهم و حقوق، برابري حضرت سياسي در مكتب فوق اصل برجستهاز نكات

، به گاهبند بود و حتيامر پاي دقيقاً بدين حضرت شخص. است ديگر مردم با سهمالمالبيت

.داد ميديگران خود را به افراد، سهم همه به سهمن نرسيددليل

 اصلرعايت دليل به كه پيدا كنيم حاكميتوانيم مي علوي تنها ما در حكومتباري

 مانند شمشير  زندگي اوليهلوازم، خويش نياز خانواده تأمين مجبور باشد براي و عدالتمساوات

. قرار دهد فروشخود را در معرض

المال بيت در تقسيم و ايثارگران نزديكان براي تبعيضعدم
، سابقهداشته مشاركت حكومت در تشكيل كه و نيز كساني حاكم و وابستگاننزديكان

 از ديگران عمومي از بودجهآنان سهم انتظار دارند كه چنان دارند، اغلب و مبارزاتيايثارگري

 توقع، بدان سوم بارزتر خليفه شكل آخر و بهخليفه دو ويژه، به از امام پيش خلفاي.بيشتر باشد

 از ، با استفادهشان مبارزاتي و سوابق درخشان خدمات سببزبير، به و و طلحه داده مثبتپاسخ

 از  حقوقكه داشت اعالم حكومتش در ابتداي حضرت. بودند اندوخته كالنثروتي، اهرماين

. باشد قرار گرفته زنانمهريه اگرگرداند، حتي بر مياش اصلي موضع را بهالمال بيت رفتهدست

 به و در پاسخ و زبير را بست مانند طلحهاختصاصيبگيران دفتر حقوق،، حضرت اساسبر اين

: فرمود آناناعتراض

؛ زيرا اين استظالمانه، هر بهانه بهالمال از بيتالعاده فوق حقوند سوگند، دريافت خدابه«

درخشند، به ميگذرد و ستارگانو روز مي شب دارد و تا وقتي تعلق خدا و مردم بهثروت

».آورد نخواهم روياي شيوهچنين

: فرمود آنان ويژهحقوق قطع ديگر، در توجيه بزرگوار، در جايآن

 من؛برگزيديم را مساوات اصل،المال بيت چرا در تقسيم كرديد كه يادآوريو اما آنچه«

)ص ( خدا رسول حكم مقتضاي اين.نكردم عمل خويش و هوس حكم بر اساس مسألهدر اين

».دانيممي را و شما آن من كهاست

 از  يكيدريافتكرد و وقتي مي سفارش مساوات رعايترا نيز به فرماندارانشحضرت

 را سبب و آن پرداخت ويكتبي توبيخدهد، به مي نزديكانش به از مردمبيشترآنها سهمي

. خداوند و خود خواندخشم

 جريان درتوانمي راالمال بيت در تقسيم نزديكان به حضرت توجه عدمتصوير شفاف

 برادر . كرد، مشاهدهاش خانوادهگرسنگي رفع، براي»عقيل « برادرش مالي كمكدرخواست
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 باخته رنگ و گرسنگي از پريشاني كودكانشبود كهچيز و بي تهيدستاي گونه بهخليفه

 متوسل امام بهانش فرزند شكم سير كردن براي عقيل.نمود مي غبارآلود شدهبودند و موهايشان

 بهگداخته، آهن اصرار عقيل داد و در پي منفي پاسخ حضرت. طلبيد گندماز او اندكيشد و

. پوشدچشم را يادآور شد تا از خواستش دوزخ، آتش كرده نزديكدستانش

گراييقانون-1-2-5
لكن. آيد شمار ميبه مدني جامعهاز اصول رابطه جاي به ضابطه و حاكميت قانونمنديامروزه

 مانند اصول فوق اصلسازد كهمي رهنمون نكته اين ما را به،)ع ( امام سياسي مباني بهتوجه

. است دوانده كامالً ريشهحضرت و عملي نظري در سيره مدنيديگر جامعه

 و عدميكسان صورت به مردم همه برايو ضابطه قانون حاكميت معناي بهگراييقانون

 از ، خاص يا طبقهحاكم به متخلف شخص مانند نسبت مختلفهاي بهانه به آننقض

. است مساوات اصلجي و نتامحصوالت

:كردمي تأكيد و چنيندانست مي ديگر مردم چون خود را در برابر قانونحضرت

 شما سود يا زيان به و حق از قانونهر چه.  از شماها هستم مانند يكي همانا من! مردماي«

 و متوقف را باطل و حق قانون،نسبتيء و شي؛ زيرا هيچ است نيز چنان مناست، براي

».كندنمي

 كه كسي را درباره و قانونحق«: فرمايد اشتر مي مالك خود به معروف در فرمانحضرت

».آيد شمار مي به از نزديكانت شخصآن كه اين بهتوجهبدون ،  اجرا كن استالزم

 در حقيكسان طور بههيل حدود ا اجراي را به، وي دوم خليفه نصيحت، در مقامامام

، بر اجراي از فرماندارانشيكي در توبيخحضرت. كرد مي سفارش و غير نزديكاننزديكان

) )ع( حسين و امام)ع( حسنامام (اگر فرزندانش حتيفرمايد كه ميفشارد و چنان مي پايقانون

 را كيفر سازد و متخلف را مسترد ميالمال بيتحقوق تجاوز كنند، و شرعنيز از مرز قانون

.دهدمي

 از  يكي بهخطاب،حضرت.  استساالري شايسته، اصلراييگ قانون از مشخصاتيكي

 و صالحيتدارد و شايستگيباز مي ديگران و شفاعت سفارش از پذيرش را، وياستاندارانش

هاي و شخصيت امام از شاعراننجاشي. كندذكر مي انتخابرا تنها مالك) امانتداري(و تعهد 

 توجه، بدونحضرت.  است نوشيدهراب دادند او ش شهادتگروهي.آيد شمار مي بهفرهنگي

ها و برابر واكنش كرد و در خمر را جاري، حد شرباش قبيله و اصرار بزرگان ويشخصيتبه
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،شمردند مي معروفاي قبيله بهمنتسب و حضرت مدافع را شاعري وي كه، مختلفاعتراضات

». است مساويهيل ا و در برابر قانون استمسلمان يكاو نيز مانند ديگران«: فرمود

و خويش دختر  حضرت آن. نداشت اختصاص بيگانگانبهفقط  در برابر قانون تساويالبته

 بود، توبيخ دادهامانت گرانقدرش دخت بهند زرينبن گرد كه سبب را بدان خزانهمسئولنيز 

 به در پاسخ آنگاه. بازگرداننداشاصلي جايگاهرا بهبند  گردنگندركرد و دستور داد بي

: ـ فرمود؟نيستم اماني طالي پوشيدن، اليقدختر خليفه، آيا من گفت ـ كه دخترشاعتراض

»اند؟بند پوشيده گردن عيد مانند آناين شهر در زنانآيا همه«

،  سبب بدين.شمردمي يكسان در برابر قانوني مذهبهاي خود را با اقليتحتي) ع( عليامام

دون رو شد، ب روبه وي مالكيتبا ادعاي كرد و مشاهده يهودي مردي را در دستاش زرهوقتي

 امام، حضرت.، شاهد خواست از حضرت قاضي.رفت دادگاه گيرد، به بهره از مقامش كهآن

 آنها به انتساب دليل به قاضي. كرد خود را معرفي، غالمقنبر و)ع( حسين و امام)ع(حسن

جريان، با مالحظه مرد يهودي. داد حكم سود يهودي و به را نپذيرفتشهادتشان،حضرت

 از دارد و در يكي تعلق حضرت به كرد زره، اعتراف قانون به حضرت دادن و تندادگاه

. استفتاده ا ويها از اسبجنگ

 مستضعف از طبقه و حمايتعدالت-1-2-6
 و آل ايدهحكومتهاي از ويژگي مستضعف اكثريت از حقوق و حمايت عدلايجاد حكومت

 استعداد و  بر اساسو امتيازات حقوق پرداخت معناي به و عدالت عدل. است فاضلهمدينه

:كندتفسير مي»  خود هر چيز در موضعنهادن« را خود عدالت حضرت. تساوي نه، استلياقت

». االمور مواضعها يضعالعدل«

 بود  چهظلم،  اندر موضعش بود وضع چهعدل «:سرايد مي فوق از تعريف نيز با ابهاممولوي

» در ناموضعشوضع

 ـ بخشي استعدالت بارزديق از مصا ـ كه ضعيفان از حقوق و دفاع اجتماعيايجاد عدالت

 در .شود تهديد و تحديد ميحكومت و توانگران از سوي پيوسته حق اين. است مردماز حقوق

 را  آنان و بايد حقوق است مردم و حقوق منافعحافظ و امين حكومت،)ع( امام سياسيانديشه

 حقوقكنندگانپردازند و با پايمالب كشورداريبه عدالتبر مبناي بايد حاكمان. داردپاس

:فرمايد مي باره در اين حضرت.دن كنمقابلهشهروندان
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، تو قرار گرفتند و زيردست رعيت كه آنان بداني كه است اين بر حاكم شهرونداناما حق«

». رفتار كنيه عادالنآنان بايد با پس. تو است و قدرتآنها ضعف علتبه

 عادالنه توزيعبهشمارد و خود را مي مردم را از حقوق عدالتاصل) ع(، امام بر اينافزون

:دهد دستور مي چنينفرماندارانش از يكي بزرگوار به آن.داند مي ملزم و غنائم مليثروت

انصافيزيرا بي فشار بپرهيز؛ و اعمال، ستمانصافي، بي و از كجروي كن پيشهعدالت«

رويارويي] و برخورد با شمشيربب س و خشونتستمو [ بسا فرار مغزهاچه و  آوارگيموجب

».شودمي و مردم حكومتفيزيكي

 مستضعفين به خاصعنايت
 است پذير جامعهآسيبهاي گروه حقوق به و حاكم حكومت توجه، اجتماعيورد عدالتآره

 دفاع.دن را ندار و حكومت قشر متمولمقابل خود در از حقوق دفاع و قدرتيي نوعاً تواناكه

 پذيرش از علليكيايشان .شود مي وفور يافتبه) ع( امامعملي و نظري در سيرهاز مستضعفان

.كند ذكر ميجامعه از ضعيفان بر دفاع الهيرا پيمانحكومت

از ستمگر ستانده آساني به ضعيف حق در آن را كهاي از پيامبر، جامعه نقل، به)ع(امام

با «:فرمايد ميچنين» بكر ابيمحمد بن« فرماندارشخواند و به مي و مقدس پاكشود، جامعه

».د نااميد گردند خو حق از احقاق محرومان كه رفتار نكن چنانمردم

 تفصيل به.داندمي حق را داراي مردم اشتر، همه مالك بهاش، در منشور حكومتيحضرت

خواهد بخشي ميكند؛ از مالكمي، سفارش و سالخوردگان يتيمان ويژه، به مستضعفاندرباره

 به را از رسيدگي وي، قدرتستي و منگذارد حكومت دهد و اختصاص آنان را بهالمالبيتاز 

؛ داشت هر دو عنايت و غيرمسلمان مسلمان بينوايان به امام كه پيداستناگفته. باز داردامورشان

. مقرر كنندالمالبيت از حقوقي وي دستور داد براي مسيحي متكدي يك با مشاهده كهچنان

 و حاكمنيست آنان به مالي كمك معناي تنها بهان از مستضعف، حمايت علويدر مكتب

: سازد سهيم آنان و رنجبايد خود را در اندوه

 روزگار و اندوههايسختي؛ اما شريك كنمقانع» اميرالمؤمنين « گفتن خود را بهآيا نفس«

»؟شم نباالگو و پيشگام آنان زندگيهايكامي و در تلخ نگردمآنان

داند  مي الهيفريضه را جامعه و در حد ضعيفان ساده زندگي ديگر، لزومحضرت در جاي

 ساده زندگي مشاهدهكند؛ چراكهمي ذكر مستضعفان به فشار رواني را عدم آن و فلسفهدليل

.بخشد مي را آرامشدستان تهي،حاكم
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يي و قضااجتماعيامنيت-1-2-7
 امنيتتأمين. است مختلفهاي در عرصه امنيت تأمين، مردم اجتماعي از حقوقيكي

 و  با دشمنان جنگ،حضرت كه دارد؛ چنان ويژه جايگاهي علوي در مكتبشهروندان

:داند خود مي حكومترا هدف جامعه و امنيت از آرامش و پاسداريآشوبگران

 بود و نهحكومت به اشتياق براينه) هاجنگ ( از ما صادر شده آنچه،هي تو آگا!خداوندا«

 تا  برقرار سازيم و آسايشدر شهرها اصالح بود كه آن براي، بلكه… دنيا متاع تصاحببراي

».برند سر به و آرامشامنيت دراتكشيده ستمبندگان

 صلح پذيرش از علل يكي، ديگردر جاي و خواندر مي شه را بدترينامنيتشهر بيايشان 

.كند مي شهرها بيان اجتماعي وامنيت آرامشرا برقراري

 مردم، آنسايهشود تا در ميسور مي و انتظامي نظامي در گرو وجود نيروهايايجاد امنيت

هاي و راه مردمدژ و قلعه» پليس«، تعبير حضرت خاطر نمايند و به و آسايش امنيتاحساس

. است جامعهامنيت

. استشهروندان و ناموس و شرافت جاني امنيت تأمين، حاكم و وظايف از شئونيكي

. دارد مسئوليتمردم خون و ريختن جان و همچنين مردم و ناموس در برابر عرضوالي

 مستضعفخصوصاً طبقه شهروندان و حقوق امنيت حافظ ـ كه در وجود پليس ظريفنكته

 يا  با برخورد خشن مبادا خود پليس كهاست خود وظيفه و كامل صحيح انجام به ـ توجهاست

. گردد مردم حقوقكردن پايمال موجب،پذيريتوصيه

 انتظامي قوايفرمانده رايايهانسانخواهد  مياز فرماندارانش) ع( امر، امامينه ا ببا توجه

 حقوق كردن در صدد پايمالكه ـداران و در برابر سرمايه مهربان با مستضعفانسازند كه

 در  بسپار كهيهايانسانبه…  را  لشكرت فرماندهي! مالكاي «:گير باشندند ـ سختاضعيفان

.گيرتر باشندسخت ثروتمندان و در مقابل مهربانضعيفانبرابر

 ترسهيچ بيكه كنند آرامش احساس بايد چنان مردم،)ع( علي حضرت مطلوبدر جامعه

 و نگهبانانو  و دربانان لشكريان!مالك «: نهند را با فرمانروا در ميانهايشان خواست،و نگراني

 ترس و بدون زبانلكنت بيشان بازدار تا سخنگوي مردمكردنپاسداران خود را از جلوگيري

». كند خود را بيانهايخواستهو نگراني

 را  و آراسته پاكجامعه شرطحضرت آنكند كه مي منشور از پيامبر نقلدر همين) ع(امام

.كند ذكر مي زبان لكنت خود بدونحقوق از دفاع براي ضعيفان كافيقدرت و  كاملامنيت
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 از  حقشستاندن براي ضعيف كاملها و نيز امنيت راه امنيت تأمين،)ع( امام مكتبدر

. دارد جاي حكومت در شمار وظايف،توانگر

 انبار  بهمعاويه لشكريان حمله گزارش وقتيداد كه مي اهميت امنيت به بزرگوار چنانآن

 برون يهودي زنيزيور از پاي و دانسترا دريافت حكومتش تحت مرزي از شهرهاييكي

». بميرد، سزاوار استتأسف ازاگر مسلماني«: شد و فرموداند، منقلبآورده

 ديني با اقتصاد و فرهنگ امنيترابطه
 آن.آيد پديد نميانتظامي نيروي تنها در سايه فراگير و بادوام امنيت،)ع( علي حضرتدر نگاه

 ويژهعنايتي»  اقتصاديتوسعه«و »  دينيباورهاي« اساسي دو عامل، به امنيتبزرگوار در تحليل

؛ كند نگاهقضايي و  از منظر حقوقي امنيت مسأله تنها نبايد بهحكومت،  ديگر سخن به.داشت

.باشدشود، داشتهمي نيز مردم و معيشتي روحييهانا بحر شامل فراگير كهنگاهي بايدبلكه

 و  اجتماعيهاييناهنجار رشد، خود در پي ديني و باورهاي عمومي فرهنگ شدنسست

 به و خيانت و اخذ رشوه در سرقتمباالتي مانند بي دين اجتماعي در برابر احكام مردمتجري

ها را به انسان بعضي، در جامعه و معيشتي مالييهاناوجود بحر و همچنين خواهد داشتامانت

. خواهد داد، سوق ديگران حقوق مانند تجاوز بهيعامتجا و  فردي امنيتمخل اعمالسوي

 حضرت كهاست فراگير امنيت تحقق شرط جامعه و رشد اقتصادي ديني فرهنگگسترش

 در  و اصالح را در گرو دينامنيت حصول كه نحويه، ب است داشته نيز توجه دو شرط اينبه

 و اصالح دينيهاي آموزه به برگشت، و جنگ ما از حكومتهدف«: كند ذكر ميامور مردم

». سربرند به در امنيت ستمديده مردم تا در پرتو آن است مردموضع

 اقتصاديتوسعه-1-2-8
. است اقتصاديتوسعه از طريق آنان و معيشتي مادي نيازهاي تأمين، شهروندان از حقوقيكي

 اقتصاديبرپاساختنبينديشد و با و بنيادي اساسي امر راهكارهاي اين بايد برايحكومت

 مسائل به با دو نگاه ديني حكومت. برساندآسايش و رفاه را به شهروندان،شكوهمند و پويا

 فقر با سببي ارتباط فقر و دوم ناپسند بودن يكي:نگرد خود ميشهروندان و اقتصاديرفاهي

.ايمان

توصيف» حجت بيانمانع«و » بدتر و دشوارتر از گور «،» بزرگمرگ« فقر را حضرت

:فرمايد مي حنفيه محمدبن بهكند و خطابمي
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 نقصانتواند عاملمي ببر؛ زيرا فقر خدا پناه بهآفت از اين. از فقر بر تو بيمناكم من!پسرم«

». گرددايمانت

 از  را يكيمردم زندگي وضع اصالح بود كهاي اندازه بزرگوار به نزد آن فقرزدايياهميت

 و  ما از حكومت هدف كهداني تو مي!خدايا«: شمرد خود ميهاي و جنگ حكومتاهداف

». و شهرها است مردموضعيتحاصال… ها جنگ

 عجيب خيلي» بالدك فينظهر االصالح «:گويد، مي سخن اين، در توضيحشهيد مطهري

 باشد در روشن كه و چشمگير، اصالحي نمايان اصالح.كنيم آشكاريعني» نظهر«! است

 نداشتهفكر و مطالعه بهاحتياج باشد كه اساسي اصالح قدر اين آن. آوريم عمل بهشهرهايت

،  تو دادن مخلوقات زندگي به ديگر سامانعبارت؛ به از در و ديوار پيدا است عاليمش.باشد

، بردن را از ميان، جهل كردن، بيمارها را معالجهها را پوشاندن، تنكردنها را سيرابشكم

». دادنسامان را مردم ماديندگي ز. مردم مادي بهبود زندگي براياقدام

 شهرها كهآباداني را حكومت از اهداف، يكي مالك بهاش، در منشور حكومتيحضرت

.كند، ذكر مي است و پويا ممكندر پرتو اقتصاد سالم

ثال م عنوانبه.كند مي اشاره اقتصادي و اصول نكات بعضي خود به فرمان در همينيشانا

 و راهكارهاي كشاورزيهايزمين آباداني خود را به بيشتر همتكند كه مي توصيه مالكبه

ه  و ب مالياتي مقررات اما وضع. كند صرفكشاورزي محصوالت آوردندسته  ب برايبهينه

 در  باشد، چرا كه حاكم و غم و هم توجه نبايد كانوناز كشاورزان بيشتر ماليات آوردندست

.شدخواهد كشور و مردم و نابساماني تخريب موجب، كار با هزينه مالياتتناسب عدمصورت

كند و  مياشاره ماليات دريافت چگونگي خود به اقتصادي نكات تبيين در ادامهحضرت

 گردد و  و ستمي اجحافحقوقي اصل صاحبان به نبايد در اخذ آنكند كه مي توصيه مالكبه

 در  كرد كه توجهآفتو، سيلخشكسالي ماننداي و حاشيه اصلي نكاتلذا بايد دقيقاً به

 خود  برنامه را سرلوحه ماليات و تخفيف شتافته مردمياري بايد به حكومت، وجود آنصورت

.قرار دهد
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 فرهنگيتوسعه-1-2-9
 فرهنگ و ترقيتأمين. منحصر نيست آنان مادي نيازهاي تأمين به از حكومت مردمع و توقحق

سوادي با بي و مبارزه جمعيهايرسانه و مدارس گسترش چون مختلفيا راهكارهايبعمومي

. دارد جاي مردماساسي نيز در شمار حقوقسواديو كم

 حاكم،پايبندند اسالمي در كشورهاي، مانند اسالم خاصديني و  آيين بهاگر شهروندان

 ايمان و  فرهنگمسير توسعه و بايد در است اسالم به و متدين مؤمن مردمنماينده و وكيل

) ع( علي حضرت. بردارد ـ گام استمسلمان مردم خواست ـ كه دينيهاي با ناهنجاريمبارزه

:فرمايدشمارد و ميميبر بر حاكم مردمحقوق را از مردميت و تربآموزش

نباشيد و نيز ياد  تا جاهل دهم و آموزش شما را تعليم كه… است اين شما بر مناما حق«

». قرار گيريدشمار دانايان تا در شما است از حق بخشي اجتماعي آدابدادن

كند؛ يعنيمي ذكر مردم را نصيحت بر حاكم مردم حق ديگر، اولين در جايحضرت

. دهد را گسترش مردمديني و عمومي فرهنگ، و تذكر و خيرخواهي بايد با نصيحتحاكم

 و سوادي با بي و مبارزه جاهل تعليم را بهوي، فرماندار مكه خود بهدر دستورالعملايشان 

 دارد، بايد  بر عهده سنگين چنين رسالتي كهترديد فرمانروايييب.دهد مي فرمان عالمنصيحت

 باشد تا با جهل جاهل شخص حاكم كهسزاوار نيست «: شمار آيد به و فضلدانشخود از اهل

». سازدگمراه راخود مردم

 امر اري دركشورد با آنان با علما و حكما و مشاوره همنشيني خود را به واليانحضرت

 ناگفته. يابد سامانشايسته نحو امور كشور به، فن و اهل متخصصان رأيكند تا در سايهمي

 دارد پايبندي وظيفه حاكم. باشدفرمانروا كافيتواند براي نمي تنهايي به دانشور بودنپيداست

در ) ع( امام. بردارد گام جهتر اين، د شمار آورده به مردمحق از را بخشي و سنت قرآنبه

 و سيرههيل ا كتاببه) حكومت( ما  كه شماست حق! مردماي «:فرمايدمي بارهاين

». كنيم عمل) ص(خدارسول

و غير پايبند به ايمان سستهايانسان هرگز نبايد فرمود كه مي تصريح بزرگوار چنانآن

 را در كنند و امت ميرا تعطيل نبوي گيرند؛ زيرا سنت را برعهده مسلمانانايي فرمانرو،شريعت

.سازندور مي غوطه هالكتگرداب
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داني تو مي!خداوندا«:  است الهي احكام اجراي، ديني حكومت، هدف علويدر مكتب

 و حدود تعطيلا احكامت… تو استدينهاي نشانهها، احياي و جنگ ما از حكومتهدف

».گردد اجرا تو دوباره دينشده

 آن در نامه.خواندمي فرا مردم و پرورش آموزش را نيز به فرماندارانش معصوم امامآن

:خوانيم مي چنين مكه حاكمبزرگوار به

 با بامداد و شامگاهر شو؛ در يادآو آنانرا به» اهللايام«،  برگزار كن را با مردم حجمراسم«

». بپردازعالم و تذكر جاهل تعليم و به باش داشته نشستمردم

 حدود ، اقامهنبوي سنت كردن، زنده اوامر الهي بهعمل « حاكمفي از وظا علويدر مكتب

.استذكر شده»  مردم و نصيحت در موعظه كوشش و نهايتالهي

 است وآشوبگران در دينارانذگ و بدعت با منحرفان مبارزه، و شريعت دين احيايالزمه

. است داشته اشارهنهاه آ متعدد ب در مواضع حضرتكه

 با مردمرفتار انساني-1-2-10
 دولتي و ديگر مقامات هستند و حاكمحكومت و واقعي اصلي صاحبان مردم، علويدر مكتب

 لذا رفتار حاكم و كارگزاران حكومتي با .آيند شمار مي بهمردم حقوق و نگهبانيل، وكامين

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

 حكومت بر مردم حقوق-1-3
 نقش گذرا به نگاهيدر ابتدا. است دو سويه و حكومت مردم حقوقي، رابطه گذشت كهچنان

.دنماي سودمند مي ديني در حكومت مردمپذيرش

 دينيحكومت الهيمشروعيت-1-3-1
 نوعاً از  غيردينيهايحكومت. است حكومت، مشروعيت سياسي فلسفه مهم از مباحثيكي

 حكومت، مشروعيت اسالم سياسييشهاما در اندكنند؛ ميداري جانب مردمي مشروعيتنظريه

 از  برخي ـ كه نظريه اين در توضيح. استوار استمردمي و الهي بر دو پايهو حاكم

 از بعضيخوانند ـ بايد يادآور شد، خداوند متعال مي دينيساالريمردم را آننظرانصاحب

. است كردهمنصوب و حكومت حاكميت مقامبهرا ) ص( پيامبر اسالمآنها و در رأسپيامبران

 ديگر اند؛ به رسيده مقام اينپيامبر، به انتصاب نيز، از طريقگانه دوازده، اماماندر اعتقاد تشيع
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) ص( پيامبر به وحي ـ توسط خداوند است از آن دراصل ـ كه و حاكميت حكومت، حقسخن

. استدهشتفويض) ع(و امامان

 خود  مقامبصغ و و شرعي ديني و حق انتصاب اين در موارد متعدد، به)ع(امام علي

 مصدر مشروعيت پس. استخوانده» يغما رفته بهارث« را ، آن كرده اشاره پيشين خلفايتوسط

 سياسيمقبوليت با  الهي مشروعيت البته. مردمنه، خداوند است ديني حكومتو حقانيت

 اعمال، آنانو ساير امامان) ع( علي حضرت بر حكومت خاصنص با وجودرد؛ يعنيا دتفاوت

.اند ساخته مشروط مردم و پذيرش رضايتخود را بهحاكميت

، باالست و از صرفاً الهي ديني حاكمان حكومت و شرعيت، حقانيت ديگر سخنبه

 است مردم و رضايتپذيرش به منوط الهي و حق مشروعيت اين اما اعمال؛)ي الهمشروعيت(

 از  تلفيقي آن مشروعيت، را بپذيرند دينيحكومت اگر مردم.) و مردمي سياسيمشروعيت(

.) ـ مردمي الهيمشروعيت( خواهد بود و مردمدين

 حق عنوانبه حكومت الهيمشروعيت« به قولبينشود كه مي روشن نكته اين بهبا توجه

 و تفاو ت هيج،»حاكم و حكومت انتخاب بودن مردمجزء حقوق« و نظريه» بر مردمحاكم

 نوع انتخابو حقبوده  محق، و انسانيت شهرونديدليل به مردم چرا كه؛ نيستتعارضي

 به مكلف ديني و باورهاي بودن مسلمان دليل ديگر به سوياز را دارند و و حاكمحكومت

 دين دوم تكليف. هستند خاصها و شرايط با صالحيت ديني و حاكمحكومتانتخاب

 تنها  از آنسرپيچي و در صورت استالعمل و الزم شرعي حكميك)  ديني حكومتانتخاب(

 در  و انسانيت شهروندي عنوانبه او اوليه حق حال در عين؛شود مي معاقب متخلفشخص

. است محفوظ حكومتانتخاب

 متعدد در  شبهات پديدآمدن به، از يكديگرهيل و ا سياسي مشروعيت در تفكيك دقتعدم

ر  نوشتا اين در موضوع آنو پاسخ تبيين كه استانجاميده) ع( معصومان الهيحكومت

.گنجدنمي

 خداوند  كهاست الهي حق يك نخست در اسالم و حكومت حكمراني نفس اساسبر اين

 منظر در  از اين و آنان استواگذاركرده)  و امامانپيامبران ( شايستههايانسان را بر عهدهآن

 در عصر غيبت.د هستند خو تكليف اداي بهمكلف نيزاند و مردم حق صاحب حكومتعرصه

 وجود مردم با اين. است شده مشهور ـ منتقل مبناي ـ بنا بهواجد شرايط عالمان به الهي حقاين

. گذشت توضيحشاند كه حق از منظر ديگر صاحب بلكه، نيستندمحضمكلف
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 بيعت بهوفاداري-1-3-2
 در .يابد ميقدرت مردم و پذيرش با رضايتكم حا و شخص ديني، حكومت گذشت كهچنان

 و  مقدس امري بيعت.گزيدندبرمي را با بيعت ديني رهبر و حاكم مسلمان، مردمصدر اسالم

 از  واژه اين. است و استمرار حكومت تشكيلبراي و اظهار آمادگي و قلبي قطعيتعهد و تسليم

 را اشپذيري و تسليم وجدان، خود با بيعتكننده گويا بيعت.استروختن ف معناي به»بيع«ماده

 از بر حمايت مردم راسخ و عزم بيعت، با مشاهده حاكم.كند واگذار ميو حاكم حكومتبه

 امام حكومتزمان و در صدر اسالم بيعت.نهد مي گام و حكومت سياست عرصه، بهحكومت

 از دانستند و تخلف ميخود ملتزم بيعت به پايبندي عصر خود را به آن مردم. بود رايج)ع(علي

.نددآور شمار مي به را جرمآن

 جا كهاز آن. است داده و رفراندوم انتخابات خود را به جاي اخير، بيعتهايدر سده

،  است مسلمان مردموظايف از يكيمخالفان با  و مقابله از آن و حمايت ديني حكومتتشكيل

 خود را نقض پيمان، و انتخابات در بيعتتوانند بعد ازشركت نمي، مردم و دينياز نظر قانوني

. كند عدول و ميثاق بيعت از مفاد و اصول حاكمشخص و حكومت كهكنند؛ مگر اين

:كند ذكر مي بيعت را وفا بهدم بر مر حكومت حقاولين)ع( عليحضرت

 بيعت، آزادند كه از بيعت، پيشهمانا مردم.  است بيعت به بر شما وفاداري مناما حق«

». ندارندبازگشت حقنكنند؛ اما بعد از بيعت

 تحقق و دينيانساني اصول در چارچوب ديني از حكومت اطاعت، وجوب پيداستناگفته

 شمرده گناه از آنصادر كند، پيروي فرماني و دين انسانيت بر خالف اگر حكومت.ابديمي

».نيست خدا روا در معصيت از مخلوقاطاعت«:فرمايد مي باره در اينحضرت.شودمي

 با حق ويهايفرمان مطابقترا به)  اشترمالك ( از فرماندارش مردماطاعت) ع(امام

 باشد، از آن حق مطابقكه فرا داريد چنان را گوش و اوامر مالكسخنان «:سازد ميروطمش

». كنيدپيروي

 نظر و تخصصاهل. است عملي و التزام، موافقت است واجب بر مردم، آنچه بر اينافزون

 و  نصيحت را در قالبكم ح نادرستي بپردازند و داليل ديني حاكم حكم بررسيتوانند بهمي

. دهند انتقال وي بهانتقاد سازنده
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 از اوامر حكومتياطاعت-1-3-3
 نظام و شخصاصل از حمايت به مربوط، حكومت به مردم وفاداري يعني حكومت پيشينحق

 مخالفتو عدم و حاكماز حكومت خود و رضايت استمرار پذيرش معناي بهشود كهرهبر مي

 در دارد كه خود شهروندانرا از  و انتظار  حق اين، حق بر آن عالوه حكومت. استبا آن

. باشند بدانعاملكرده و  نيز حمايت و اجتماعيحكومتي از اوامر، و جزئي بعديمراحل

 منحصر ،حاكم وت حكوم و پذيرش و رضايت در بيعت مردم ديني، وظيفه ديگر سخنبه

 از  اطاعت. باشند داشتهمثبت نيز نقش آن و استحكام بايد در استمرار حكومتآنها.نيست

 امر، ينه ا بدر اشاره) ع( علي امام.آيدميشمار به وظيفه از اين، بخشي حكومتهايفرمان

 فرمانزمان، بپذيريد و هرخوانممي فرا  هرگاه كه استآن… بر شما  مناما حق «:فرمايدمي

». كنيد، پيرويدهممي

حكومتبراي و خيرخواهينصيحت-1-3-4
 يكي بلكه، استنشده منحصر از آن تنها در اطاعت از مردم و حاكم حكومت و طلبخواسته

 و نصيحت را باي حكومتالنئومس و حكومت كه است اين بر مردم حكومتديگر از حقوق

 را از  انتظار و توقع اين حكومت. رسانندامور ياري در پيشبرد و عملي نظري راهكارهايارائه

هاي و كاستيبا تذكار ضعفكه  دارد  جامعه و فرهيختگانمتخصصان مخصوصاً ازمردم

. بيشتر امداد كنندرا در خدمت آن،دولت

 كه معني اينبه؛ است دوجانبه حق از حكومت و انتقاد سازنده، نصيحت علويدر مكتب

 ديگر، حكومت از سوي.دهند را تذكر حكومت دارند اشتباهات حق شهروندي دليل بهمردم

، چنانچه ديدگاه در اين.بردارند گاماشدر مسير راهنماييبخواهد كه مردماز  دارد نيز حق

 حاكم دهند، حق نشان سستي حكومت بهو عملي نظري راهبردهاي در ارائهصصان و متخمردم

اما حق «:فرمايد مي بارهدر اين) ع( علي حضرت. و كيفرندنكوهشاند و شايسته كردهرا پايمال

».است شما بر من آشكار و پنهان و خيرخواهي نصيحت… بر شمامن

، مرا !مردم «: كننداش ياري و خالصانه دلسوزانه با نصيحت كهخواستمياز مردمحضرت

».دهيد و ترديد ياري خيانت از هر نوع و تهيبا اندرز خالص
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گر و توطئهكيفر مجرم-1-3-5
 اما اگر شهروندان؛ است با شهروندانرفتاري مدارا و خوش، علوي حكومت و مبنايقاعده

. بپردازد و متخلف مجرم كيفر و مجازات به كه استحكومت حق شوند، اين جرميمرتكب

.است از مسلمات تقريباً در فقه است حدود الهي اجراي مجري دينيحكومت كهاين

 چنانچه.دارد جاي حكومت در شمار حقوق ديني از حكومت شد، اطاعت گفته كهچنان

 دينياند و حاكمشده گناه كنند، نزد خداوند مرتكب را پايمال حقاينمردم از برخي

 وارد كرده جامعه و مصلحتامنيت و بر حكومت كه و آسيبي جرم نوعتواند با تحليلمي

. بپردازد آنان مجازات، بهاست

 خداوند از او  را كه شخصيردماگر م «:دهد هشدار مي چنين معاويه بهاي در نامهحضرت

 از فرمان، يا بدعت مانند عيباي بهانه بهبرگزيدند و فرد يا افرادي خود رهبري به استراضي

در صورت بازگردانند و شده خارج از آن آنچهبهرا ] خاطي[ كردند، بايد اوسرپيچيوي

». نبرد كنندوي، بااست برگزيدهمنانؤ ماه جز ر راهي كه سبب، بايد بداناستنكاف

 اطاعت سايه بهاگر مخالفان «:فرمايد مي لشكرش از سران يكي بهاي در نامهحضرت

 و سركوبي و عصيان جدايي به؛ اما اگر كارشانخواهيممي ما كه است چيزيبرگشتند، اين

».و عصيانگر ستيز كن سركش عليهبا يارانت شد،كشيده

 بودند يازيده دست علوي حكومت براندازي توطئه به و زبير ـ كه طلحه دربارهحضرت

ياري، بهزنماند مي گردانده روي از حق را كه، كساني حق ياران ياري، بهمن «:فرمود

».كنم مي مبارزه با سركشانكنندگاناطاعت

) ع( امامسخن ذكر به در پايان.جويد ديگر مي مجالي باره در اين حضرت گفتارهايبيان

 و  از حكومتكاذب طلبكاران عمده در ستيز با دو گروه حكومت حقدر خصوص

.كنيم مي بسنده حكومت حقوقكنندگانپايمال

 و مكلفياستبهره بيز آن ا كه حقي مدعي:جنگم مي با دو گروه باشيد همانا منآگاه«

».كند نمي عمل تكليفش بهكه

 و  نمايندهرفتار يك مانند با مردم رفتار حاكم، بايد نوع بنگريم حكومت منظر بهاگر از اين

 در مكتب كه استرفتار انساني ازهايي موارد زير نمونه. و كارفرما باشد موكلپيمانكار با

. برخوردار باشند بايد از آن دولتيهاي و مقامفرمانروايان و استد تأكيد قرار گرفته مورعلوي



     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم26262626

علوي رفتار انساني در مكتب - 1-4

رفتاري خوش-1-4-1
 حقوق بهبا اشاره حضرت. است حاكمرويي و گشاده رفتار نيك، مردم مسلم از حقوقيكي

:فرمايد ميمردم با  رفتار حاكم در نوعمردم

 نايل بدان كهفضلي و خاطر نعمت، به حاكم كه است اين بر حاكم مردمهمانا از حقوق«

 را  و عطوفتش، نزديكي الهيهاي نعمتافزوني تغيير ندهد و بايد با را با مردم، رفتارشگرديده

». كندبيشتراش دينيبا برادران

». باشيمهربان پدر مانند يكتو بر آنان… كه است اين سلطان بر رعيتو اما حق«

 اين. باشدسياسي و نبايد صوري شهروندان به حاكم و عطوفت، محبت علويدر مكتب

: شود را شاملغير مسلمان و مسلمان، شهروندان و فراگير بوده بايد درونيمهرورزي

 مانند  آنان مبادا براي. ده جاي را در قلبت مردم به و محبت، رحمت، مهرباني مالكاي«

 يا برادر :اند دو دسته؛ زيرا آنان شماريغنيمت را حقوقشان و خوردن باشي درندهجانوري

».آيند شمار مي به همانندت الهي تواند يا درآفرينشديني

 رنجي و متحملداده پس امتحان را كه كسانيت هم. رفتار كن و ستايش با نيكوييبا مردم«

». آوراند بر زبانشده

رو  گشاده، با مردم عباسابن «:فرمايد، مي، فرماندار بصرهعباس ابن به خطاب حضرتآن

ز؛  بپرهي و از خشم رفتار كن با بردباري و با آنانده وسعت آنان را براي و وقتت، مجلسباش

». است شيطان و فعلخردي كم،زيرا خشم

: فرمودچنين وي به، كرد مصر منصوب استانداريبكر را به ابي محمدبنوقتي) ع(امام

». را باز كناتدار و چهره را هموار بگشا، پهلويت مردم را برايبالت«

 با مردم مستقيمارتباط-1-4-2
 را با خود فراهمآنها مستقيموگويت گف امكان حاكم كه است آن مردم ديگر از حقوقيكي

 واسطه و بدون مستقيم ارتباط را بهآنان خود حكمرانان به مختلفهايفرماندر ) ع( امام.آورد

:فرمايداشتر مي مالك به كهكرد؛ چنان ميسفارش

 به رسيدگيبراي را، خويشتن وقت؛ در آنرار ده ق نيازمندان را براي از وقتتايپاره«

 با  تو را آفريده كه خاطر خدايي به پس. بنشين عمومي ساز و در مجلس آمادهآنهاخواست
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 بازدار تا آنان را از جلوگيري و پاسدارانت نگهبانان چونياراني و لشكريان. كن فروتنيآنان

 از  را بيشمبادا خودت… گويد با تو سخن و دغدغه واهمه و بدون زبان لكنت بيسخنگويشان

 و سختي تنگي نوعي و رعيت حكمرانان بينحجاب و؛ زيرا وجود پرده كني پنهانحد از مردم

».انجامد از امور مي دقيقاطالع عدم و بهاست

 چهره، وتنها مانع، زبان تنها نماينده با مردمطخواهد در ارتبا مياز فرماندار مكه) ع(امام

: باشدحاكم

 مبادا . باشنداشتهاي و فاصله مانع،ات جز چهره واي نماينده، جز زبانت با مردمدر ارتباط«

». با خود شوي نيازمندي مالقاتمانع

دهي و پاسخ روشنگري-1-4-3
 و پاسخافكار عمومي ساختن و روشن است مردمشور حق از امور ك، آگاهي علويدر مكتب

 و مخل چيز، جز اخبار محرمانههيچ.شود مي شمرده حاكم وظيفه مردمها و شبهات پرسشبه

 به باره در اين حضرت. مستثنا نيست اصلاين از مانند اسرار جنگي ملي واقعيمصالح

:فرمايد ميلشكريانش

كاري و پنهانكاري محافظه، به، جز در امور جنگي كه است اين شما بر منانا از حقوقهم

.نپردازم

 در  آفت اين.دارند قرار و اتهامات شايعات انواع در معرض هميشه و دولتمردانحكومت

 آگاه.انجامد مي دين قداستساختندار و خدشه حكومت تهديد اصل به دينيهايحكومت

. سازد را ناكام دين و دشمنانسازان، شايعهبرده خطر را از ميانتواند اين مي مردمساختن

:فرمايد اشتر ميمالك به خصوص در اينحضرت

 خود را آشكار و ثابتگناهي بد بردند، عذر و بي گمان تو در ستمگري بهاگر شهروندان

. نابود ساز روشن دليلا با ارائه ر و شايعاتكن

 تجسس و عدم رازداري-1-4-4
، به گاهحكومت.آيد شمار مي به مردم از حقوق حكومت و راز دار بودن نكردنتجسس

، اصل موقعيت در اين.يابدمي آگاهي شهروندانش، بر اسرار و امور نهاناش وظيفهمقتضاي

.شود مي شمرده حكومت وظيفهمختلفهاي بهانه به اسرار مردم افشاي و عدمرازداري

:فرمايدمي اشتر مالك به خطابحضرت
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 از آنهابر پوشاندن و حكومت حاكم شخص مبتاليند كههايي و لغزش عيب بههمانا مردم

 جا كه را، تا آن مردم عيوب و زشتي.بپوشان آشكار شده برايت آنچه. سزاوارتر استهمه

مردمهاي لغزش داري تو دوست كه ميزاني تو را، بههاي تاخداوند نيز عيب، بپوشانتوانيمي

.، بپوشاندرا بپوشاني

 بازگو  حاكمبراي را مردمهاي و كاستيكوشند عيوب مي كه و زيردستانيالنئوطرد مس

:فرمايدخواند و مي ميحاكم دشمن.آيد شمار مي به الهيوزه آم اينكنند، از لوازم

.جويند مي مردمعيب پيوسته باشند كه تو كساني به افراد نسبتترين و دشمنبايد دورترين

 و دخالتتجسس شهروندان و خصوصي نبايد در امور شخصي، حكومت بر اينافزون

 ديني برآيند؛ زيرا حاكم مردمهايغزشل و جرم كشف در پيقضايي و كند و مراكز اطالعاتي

 به حضرت. ندارد و تكليفيمسئوليت هيچ مردمپنهانو شخصيها و گناهاندر برابر لغزش

:فرمايد ميمالك

مخفي بر تو  كهاموري در همانا داوري. مباش مانده بر تو نهان آنچه كشف، در پيمالك

 در . كن فرضآگاه، خود را نا نيستيقيني آشكار و برايت در آنچه... بر خدا استمانده

. نگيرشتابچين گفتار سخنپذيرش

 در سر شهروندان خصوصي جرم كشف بايد انديشهدولت) ع( امام حكومتيدر انديشه

: باشد داشته نيك گمان همهنپروراند و به

. باشدگماني خوش بر اساس با مردم بايد رفتارت...،  مالكاي

 اعمال بهمربوط جرم و كشف از تجسس حكومت نهي كه است مذكور روشناز مطالب

 و  امنيت و مخل عموميخالف اعمال شامل اصلشود، و اين مي شهروندان شخصيو گناهان

 استثناء است از اين حكومت سوء استفاده عدم،ظريف اما نكته.شودمي ن جامعه مصلحتناقض

.  نزند دست اسرار آنان و افشاي مردمهاي خانه و ورود بهتجسس به فوقهاي بهانه بهكه

)1381قراملكي، (
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ايهاي چهارگزينهنمونه سؤال

باشد؟هاي زير مي از گزينهكداميك احترام به حقوق ديگران و رعايت آن، مربوط به -1

 تكليف)ب عدالت )الف

 استحقاق)د مشروعيت)ج

 كدام گروه بود؟، قرار داشتهاس 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»دم به صورت يكسانحاكميت قانون و ضابطه براي همه مر«-3

 مساوات)ب عدالت)الف

 مشروعيت)دگرايي قانون)ج

زيـر مربـوط بـه ايـشان         كـداميك از تعـاريف       ،در خـصوص عـدالت    ) ع( با توجه به تعريف حـضرت علـي          -4

باشد؟مي

ر موضع خود  نهادن هر چيز د)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؟ستدانكداميك از موارد زير را فريضه الهي مي) ع( حضرت علي -5

  لــزوم زنــدگي سـاده و در حــد ضــعيفان  )الـف 

جامعه 

  لزوم عمل به تكليف الهـي تعيـين شـده از             )ب

جانب خدا

عايــت مــساوات و عــدالت در زنــدگي      ر)ج

فردي و اجتماعي 

 اجراي حدود الهي به طـور يكـسان در حـق            )د

نزديكان و غير نزديكان

دانند؟كدام شهر را بدترين شهر مي) ع( حضرت علي -6

ايمان  شهر بي)بعدالت  شهر بي)الف

انصاف شهر بي)دامنيت   شهر بي)ج

بردند؟كار ميه هاي زير برا براي كداميك از گزينه"مرگ  بزرگ "توصيف عبارت ) ع( حضرت علي -7

  فساد)بعدالتي  بي)الف

  فقر–دامنيتي  بي)ج
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 رفتارهاي انساني مورد قبول در مكتب علوي كدام است؟-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  روشنگري و پاسخ)د

؟باشدگرايي كدام اصل مي يكي از مشخصات مهم قانون-9

 آزادي اجتماعي)ب امينت اجتماعي      )فال

  رفاه اجتماعي)دساالري  شايسته)ج

 فرمانروايي مـسلمانان   ،بند به شريعت  هاي سست ايمان و غير پاي     چرا نبايد انسان  ) ع( از منظر حضرت علي      -10

را بر عهده گيرند؟

.گمارند حكومتي ميتوانند اجرا كنند و نزديكان خود را در كارهاي عدالت را نمي)الف

.سازندور ميكنند و امت را در گرداب هالكت غوطه سنت نبوي را تعطيل مي)ب

.كنندكنند و مردم را نسبت به حاكمان بدبين مي در دين بدعت ايجاد مي)ج

.كنندشوند و خيانت به امانت ميگيري مي   در 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
:پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود

.ساالري ديني را توضيح دهندمردم)1

.ندساالر را نام ببرهاي يك نظام مردملفهؤم)2

.ساالري را برشمرندهاي مردمشاخصه)3

.بيان كنندساالري ديني را عناصر نظري مردم)4

.ند نمايبازگوساالري ديني را عناصر عيني مردم)5

.ذكر كنندساالري 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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ساالريمفهوم مردم- 2-1
مفاهيم مدرن سياسي ازاز هنگام تجديد حيات اسالم در دوران معاصر و آشنايي مسلمانان با

بسياري از  در اين مدت.گذرد بيش از يك قرن مي،)دموكراسي(ساالري جمله مردم

.اندداختهباره پرانديشمندان 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 داشتسنتدارد يا نه؟ و يا چگونه مي توان هم مدرنيته را قبول كرد و هم

اشته برانگيزي دبه عنوان يك تجربه مدرن غربي بحث چالشاز آغاز تا كنون ساالري مردم

ساالري هاي اصلي مردمشرط موضوع 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( امام خمينيمرحله دوم افرادي چون

 پيروزي .كنندحاضر تالش كردند تا جايگاه و نقش مردم در حكومت اسالمي را مشخص

نظريه واليت فقيه انقالب اسالمي و تشكيل نظام جمهوري اسالمي در ايران باعث گرديدكه

.اسالمي اعمال گرددن اساسي جمهوريارائه شده بود در قانو) ره(كه از سوي امام خميني

 سال پيش به 2500بهساالري برگردان واژه يوناني دموكراسي مي باشد كه سابقه آنمردم

در عصر جديد عبارت .گردد و تعاريف مختلفي از آن ارائه شده استيونانيان باستان برمي

 از تعاريف رايج براي »دممرحكومت مردم به وسيله مردم و براي«معروف آبراهام لينكلن يعني 

 ولي با اين همه ،رساندميدموكراسي است كه به طور خالصه منظور كلي از دموكراسي را

.ارائه دادشود تعريف كاملي از آندموكراسي بسيار پيچيده بوده و نمي

التزام به شكلي از حكومت كه مطابق با اصل حاكميت مردم، برابري سياسي ، مشورت با 

.كميت اكثريت سازمان يافته در قالب دين باشدمردم و حا

: ساالري وجود دارد نوع قرائت در مورد رابطه دين و مردم3به طور كلي

ساالري سازگار نيست و نظام سياسي ديني يك نظام بخصوصي اصول اسالمي با مردم)1

.است

 داخل توان درساالري سازگاري كامل دارد و بدون دستكاري آن را مياسالم 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

.ساالر و در عين حال ديني داشتكمي جرح و تعديل مي توان نظام مردم

:هاي آنلفهؤساالري و ممردم- 2-2
 گزينه زير 6 دراند به طور كليساالر در نظر گرفتههايي كه براي يك نظام مردملفهؤ م

:شودخالصه مي

 برابري سياسي و حقوقي)1

 آزادي)2

 حاكميت مردم)3

 مشاركت و رضايت عمومي)4

گراييقانون)5

 آگاهي مردم )6

 مقامات منتخب، انتخابات آزاد منصفانه و مكرر، :ساالري عبارتند ازهاي مردمشاخصه

.آزادي بيان، تشكالت مردمي جامعه مدني

 دينيساالريمردمناصر نظري ع-2-3
ورزياصل 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 دينيعناصر عيني مردم-2-4
پذيرش اصل هدايت و رهبري مستمر) 1

اي با وصف دينيجامعه) 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 ، اصطالح تازه»ساالري دينيمردم«واژه 

هايي از يك مفهوم كيب كه همگي تر...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

داشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور و علوي روييده و بر آن است تا ضمن پاس

 بنمايد و بدين جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را

 براي اين منظور، در حكومت .سكوالر غربي تميز دهدترتيب، نظام اسالمي را از الگوهاي 

 مقام معظم .اسالمي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است

 در اند، وتعبير نموده» ساالري دينيمردم« از اين روش حكومتي، به )العاليمدظله(رهبري

:فرمايدتوضيح آن مي

هاي دمكراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز به ريشه) ديني(ساالري اين مردم«

ساالري ديني دو چيز نيست؛ اين طور نيست كه ما دمكراسي را از غرب  اوالً مردم.ديگر است

ه، خود اين بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ ن

 يك سر آن عبارت است ...ساالري هم دو سر دارد مردم.ساالري هم متعلق به دين استمردم

از اين كه تشكيل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت بگيرد؛ يعني مردم نظام را انتخاب 

كند و  اين همان چيزي است كه غرب ادعاي آن را مي...كنندكنند؛ دولت را انتخاب ميمي

ها و ها و دقت اين حرف، متكي به نظرات و حرف....البته در غرب اين ادعا واقعيت هم ندارد

 انتخاب مردم يكي از دو بخش ....هاي خود برجستگان ادبيات غربي است آوردنمثال

واهند، بشناسند و تصميم بگيرند تا  مردم بايستي انتخاب كنند، بخ.ساالري ديني استمردم

 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

.»...داريمكردند، ما در قبال آنها وظايف جدي و حقيقي

 يك حقيقت واحد در جوهره نظام ...ساالري ديني مردم «:فرمايددر جاي ديگر ميوي 

شود؛ ضمن اسالمي است؛ چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند، بدون مردم نمي

.»...ساالري واقعي هم بدون دين امكان پذير نيستآن كه تحقق حكومت مردم

:توان چنين بيان نمودساالري ديني، ميبه 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 

:ر دو پايه استوار است اين مدل، ب.كندبستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي، ايفاي نقش مي

.هاي وحياني دارداز سويي ريشه در آموزه)1

.كندها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال مياين آموزه)2

ساالري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي و انساني استوار است و از اين رو در نظام مردم

.كنددم و حكومت را تبيين مياين نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي اسالم، رابطه مر

ساالري ديني مردماصول- 2-5
:ساالري ديني عبارتند ازاصول مردم

حوريمفضيلت) 1

محوريهدايت) 2

حاكميت الهي) 3

ايمان ديني) 4

انتخاب مردمي) 5

گراييآرمان) 6

محوري تكليف)7

ساالري شايسته)8

محوري قانون)9

مندي رضايت)10

ساالري غيردينيمقابل مردمي ديني درساالر مردم-2-6
:ساالري غيرديني عبارتند ازمردمساالري ديني با وجوه اشتراك و افتراق مردم

اشتراك وجوه -2-6-1
.ق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملتحذي) 1

.گيري سياسي و اجتماعيسازي براي مشاركت مردمي در تمام مراحل تصميمزمينه) 2

.ساالريخابات، به عنوان طريق قانوني اعمال مردمتعيين انت) 3
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.الزام به رأي اكثريت در امور اجرايي) 4

.هاي فردي و جمعياحترام به آزادي) 5

.ها در پرتو تضارب آرا و تعامل افكارتوسعه همه جانبه و رشد و شكوفايي خالقيت) 6

 وجوه افتراق -2-6-2
ساالري شود؛ ولي در مردم به طور مطلق پذيرفته ميساالري سكوالر، حاكميت ملي 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

.شودفته ميگذاري، رأي اكثريت در چارچوب شريعت پذيرساالري ديني در بعد قانونمردم

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

 است؛ اما در ساالري سكوالر، دين صرفاً امري شخصي و مربوط به حوزه فرديدر مردم) 4

.گيردساالري ديني، دين، حوزه فردي و اجتماعي مردم را در بر ميمردم

اي از ساالري ديني در ارائه تعريف از بشر و حقوق آن در پارهساالري سكوالر با مردم مردم)5

.موارد ديگر با هم اختالف دارند

:اندثر بودهساالري ديني مونكته آخر اين كه سه بحران در طرح نظريه مردم

بست تئوريك انديشه سياسي غربيبن) 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، شخصيتاست كه توجه بسياري از ملت

عليرضا (.هاي عميق مذهبي داردساالري، برخاسته از دين است و ريشه اين مردم.»ستا

)36شماره ،  پرسمان،محمدي
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ايهاي چهارگزينهنمونه سؤال

ساالري برگردان كدام واژه يوناني است؟ مردم-1

 دموكراسي)بك الئي)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 اصل قانون و قانونمندي)الف

 اصل توحيد در ساحت خرد)د رقابت سياسي فراگير مشاركت و)ج

باشد؟هاي زير ميهاي كداميك از گزينهاز شاخصه»محوريمحوري و قانونمحوري، هدايتفضيلت«-4

ساالري ديني اصول مردم)بساالري ديني عناصر عيني مردم)الف

ني و غيردينيساالري دي وجوه اشتراك مردم)دساالري ديني عناصر نظري مردم)ج



 :بخش سوم

يني ديساالرقدرت در مردمنظارت و كنترل 

هدف كلي
آشنايي فراگيران با نهادهاي نظارتي و كنترلي قدرت از سوي مردم

اهداف رفتاري
:پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود

.حق نظارت همگاني را توضيح دهند)1

.بيان كنند را نظارت بر قدرتمفهوم )2

.بازگو نمايندنظارت بر حكومت را مفهوم )3

. كنندتحليلداليل عقلي براي اثبات مشروعيت حكومت را )4

.نظارت در جامعه اسالمي را شرح دهندلزوم )5

.ندكنح شرينظارت در جمهوري اسالمي را تجايگاه )6
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 حق نظارت همگاني-1- 3
است كه به منظور جلوگيرى از المىگرى از مفاهيم آشنا در فرهنگ اسنظارت و پرسش

از موضوعاتى است كه در علوم  از اين رو،.بينى شده استانحرافات فردى و اجتماعى پيش

.و مورد توجه قرار گرفته استمختلف اخالق، عرفان، فقه، سياست و مديريت كاربرد داشته

ها؛ برخورداريهساالري ديني، قدرت سياسي تنها يك امانت است و نه سفراز منظر مردم

مبادا «:داد كه معروفش به كارگزار آذربايجان هشدارة در نام)ع(عليحضرت كه چنان

اي؟ چنگ آوردهبپنداري حكومتي كه به تو سپرده شده است، طعمه و شكاري است كه به

تواني هستي و نميخير، امانتي است كه برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام باالترت

».تبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كنيبه اس

از : زندبا همين برداشت است كه آن حضرت در نامه ديگري به مأموران حكومتي نهيب مي

را كه  چطرف خود با مردم به انصاف رفتار كنيد و در برآوردن نيازهاي آنان پرحوصله باشيد؛

.شما امانتدار مردم، وكيل امت و نماينده حكومت هستيد

اصلي حق و در امداران در بينش ديني ما امانتدار مردم هستند، بايد زير نظر صاحبزم

از تسلط بر . باشندحدود اختياراتي كه براي آنها مشخص شده انجام وظيفه كرده و پاسخگو

شخصي و منافع فردي در مندي نخواهند داشت و در نتيجه، انگيزهثروت و قدرت عمومي بهره

)1388، محسن، اسماعيلي(. ميان نخواهد بود

قدرتنظارت بر-2- 3
 تأكيد بر امر .اى برخوردار استايگاه ويژه جدر اين ميان نظارت بر صاحبان قدرت از اهميت و

به معروف و نهى از منكر نشانه اين اهميت و جايگاه و نهى حاكمان به عنوان برترين مرتبه امر

.است

مردان، جايگاهى نداشت بر دولتنظارت مردمدر حالى كه در تاريخ گذشته جهان غرب، 

مقوله نظارت بر «اگر در جهان غرب .دانستندو حاكمان خود را از هر گونه نظارتى آزاد مى

هاى سياسى از سلطنتى مطلقه به نظاماى چند صد ساله دارد و پس از دگرگونىسابقه» قدرت

.اد با مكتب استهمزسلطنتى مشروطه و جمهورى مطرح شده، در جهان اسالم،

كه با ) ص(اسالماز رسول گرامى»ل عن رعيتهئوكلكم راع و كلكم مس«جمله معروف 

 پيامبر مردم را .اين پيشينه تاريخى استاى ازمقوله نظارت و مراقبت پيوندى وثيق دارد، نشانه
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رت و همواره مراقب اعمال و رفتار صاحبان قداى تربيت نمود كهدر جامعه اسالمى به گونه

.زمان خلفاى بعد از پيغمبر گواه بر اين حقيقت استهاى 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

.كردبر دولتمردان تشويق مىهوشيارى و مراقبت و نظارت

نيز برخاسته از ستمكارهاى دولتبرابر تاريخ اسالم درهاى موجه 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، از مباحث مهم فلسفه سياسى»نظارت بر قدرت«بارى، 

، »االنسان ليطغى أن رآه استغنىان«كند كند بيشتر طغيان مىنيازى و غنا احساس بى

كند، از مهمترين انسان ايجاد مىبرخوردارى از ثروت و قدرت كه چنين احساسى را در

ى هاانمنظور جلوگيرى از طغيان انس نظارت در عرصه سياست، به.رودها بشمار مىگاهلغزش

بيش از شهروندان نيازمند نظارت و ردان جامعهمقدرتمند و ثروتمند است، از اين رو دولت

.اندمراقبت

نظارت بر دولتمردان است و براى اين در نظام سياسى اسالم نيز مهمترين عرصه نظارت،

الهام از فرهنگ و تمدن درخشان اسالم با  بشريت با.بينى شده استهايى پيشمنظور اهرم

هاى ستمگر و استبدادى يخ تلخ حكومتتارضرورت نظارت و مراقبت بر قدرت آشنا شد و

هايى قوى به منظور كنترل حاكمان جامعه اهرماين واقعيت را بيش از پيش آشكار كرد كه بايد

قدرت و نظارت بر يكديگر، تشكيل مجلس  تفكيك قوا به منظور توزيع.بينى كردپيش

گروهى، همگى با هاى مطبوعات و رسانهنمايندگان 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 تانظارتى در نظامهاى مطرح است كه اهرمهمچنان اين پرسش جدى

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 مىهاى سياسى ديگر امتيازاسالم را از نظام

 شناخت صحيح .اما كافى نيست-هر چند الزم است - براى مهار فساد و انحراف قدرتمندان

هاى سياسى بشرى اين واقعيت  همچنين تجربه نظام.فسادى او در جهت صالح ياانسان و تواناي
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نظارتى بيرونى چنانچه با نظارت و كنترل درونى همراه نشوند، هاىسازد كه اهرمرا نمايان مى

.جلوگيرى از فساد و انحراف توفيق زيادى به دست آورندتوانند در راهنمى

نظارت بر حكومت- 3- 3
ساالري است و نظارت مردم بر حكومت، مردمم بر حكومت، يكي از اصول اساسينظارت مرد

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  است كه امامجايگاه مهمي را به خود اختصاص داده

. 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، همين كمال را به فساد ميقدرت به دست اشخاص فاسد برسد

.اي ندارنداست كه قدرت در دست اشخاصي است كه از انسانيت بهره

امام، نظارت بيروني 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

بايد مانع از تباهي و فساد سياسي به قدرت سياسي است كه همين اراده ملي با نظارت خود

:ولت استمردم بر عملكرد د 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 بكشددست اينها و بروند مشغول كارهايشان شوند، ممكن است يك وقت به

.گذردناظر باشد به اموري كه در دولت مي

 قضايي و همراه با  وگذاري قانونها، اعم از اجرايي واين نظارت بر عملكرد همه دستگاه

 كه روساي .داننداسالمي مي امام اين نظارت را حتي حق فرد فرد اعضاي جامعه.نقد آن باشد

:گو باشندجامعه بايد در قبال آن پاسخ

زمامداران مسلمين را هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين،

اگر بر خالف وظايف  در غير اين صورت.ب قانع كننده دهداستيضاح كند و او بايد جوا

.است خود به خود از مقام زمامداري معزول، اسالمي خود عمل كرده باشد
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اگر جواباهميت 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 كناريدر انديشه سياسي امام، بر

وجود اين از نظر امام حكومتي كه به مردم ظلم كرده و از از اوجب واجبات است، ولي با

دهد و اتوري نمي به نظر امام، اسالم اجازه ديكت.اسالمي نيستعدالت خارج شود، ديگر اساساً

.كه چيزي را به ملتمان تحميل كنيمخداوند به ما حق نداده

زماني بر خالف امام معتقدند كه حكومت اسالمي متكي و مبتني بر آراي ملت است و اگر

:تواند آن را ساقط كندآراي 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 ميمي

.زنداست و ملت ايران هم او را كنار مي

ملت، نشان ير پا گذاشتن راي امام بر راي ملت و ساقط شدن دولت در صورت زتأكيد

 از نظر امام .دارنددهد كه امام به طور مستقل، به نقش مشروعيت دهنده اراده ملي اعتقادمي

اي است اسالمي هم جامعهعالوه بر اينكه حكومت اسالمي بايد عدالت را اجرا كند، جامعه

هاي ناحق بر خواستهتحميل كند و در مقابل كساني كه درصددكه اساساً ظلم را تحمل نمي

:ايستندمردم باشند مي

اسالمي  اگر شخص اول مملكت ما در حكومت.حكومت اسالمي حكومت قانون است

.ندارد او ديگر قابليت براي حكومت...كرده استيك خالف بكند، اسالم او را عزلش

ي بودن  بنابراين، قانون.مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقالني اعمال سلطه و اطاعت

شود و حكومت قانوني نيز بايد اين نيازي حكومت از اين بحث نميحكمراني 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 ،موضوعي خارج از بحث ماستبودن،

 چنان كه پذيرش به معناي پذيرش همگاني و . قانون مشروعيت دارد يا نداردكه آيا آن

 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 رضايت عمومي به حكومت نيز بايد اثبات گردد و اصوالً

.آيدجزئي از آن به حساب نمياز مقبوليت است و مترادف يا 

 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 

نيز  از اين رو، مشروعيت در اين ديدگاه شامل مشروعيت قانون و حقوق .او داده شده است

.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

 دفاعي، هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، اسالم در همه زمينه.ب

.تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي است

 زيرا دين خاتم، ،شوند اين احكام و قوانين نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي.ج

كامل، جاويد و جهاني بايد براي برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و

.اشته باشد قوانين فرا زماني د

، 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 

.ستنداسالمي بدون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيالت اداري و اجرايي قابل اجرا ني

 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 ) وممعص( چنانچه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد آرماني .و

رجوع كرد، و ) السالمعليه(ترين فرد به معصومممكن 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] برخوردار از ملكه عدالت و تقوي و توان مديريت جامعه

يح مرجوح بر راجح و غيراصلح بر اصلح الزم خواهد آمد كه اين خالف حكمت و نقض ترج

.غرض است
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را براي تصدي منصب ) السالمعليه(ترين فرد به معصومبنابراين، شارع اسالم، نزديك

زعامت و حكومت ديني ـ اسالمي براي اجراي قوانين اسالم منصوب ـ به نصب عام ـ نموده 

كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به اه عقل كشف مي يعني ما از ر;است

.توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است

 نظارت در جامعه اسالمي -5- 3
 در فقه و .الزم سير و سلوك معنوى استنظارت و مراقبت در اخالق و عرفان، از شرايط

سياست و مديريت، شرط سالمت مردم و درحقوق، ضامن تحقق عدالت و تأمين حقوق 

مراقبت در حوزه زندگى فردى  تأكيد بر نظارت و.اجتماع و موفقيت در مديريت جامعه است

آن در فرهنگ اسالمى و تأثير تر از آن حوزه زندگى اجتماعى حكايت از جايگاه مهمو مهم

.ران داردو ديگفراوانش در جلوگيرى از طغيان انسان و تجاوز به حقوق خود

 وظيفه .جامعه در قبال يكديگر است آحادمسئوليتنظارت 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 .كندمراقبت است كه سالمت جامعه را تضمين مى

خرجت للناس تأمرون امه اكنتم خير«هاى ديگر است؛امت اسالمى بر امتمالك برترى 

عوامل سقوط و اضمحالل برخى از چنانكه ترك آن از،»بالمعروف و تنهون عن المنكر

.هاى پيشين استامت

او بنا شده، دعوت ديگران به » آزادى«و» انسان«هر چند در دنياى امروز كه بر محور 

ديگران و محدود كردن آزادىها دخالت در امورو از زشتيها و باز داشتن انيكي

!شود آنها تلقى مى

اسالمىنظارت در جمهورى-6- 3
است كه با الهام از فرهنگ غنى اسالم، ايران آنهاى نظام جمهورى اسالمىيكى از ويژگى

ى مدنى و هادهاى مختلف نظارتى و نهادها نمردان عالوه بر آنكه تحت مراقبت و نظارتدولت

.بازدارنده از فساد و انحراف باشندهاى اخالقىاند، بايد داراى ويژگىعموم مردم

تجارب بشرى در امر نظارت بر گيرى ازقانون اساسى جمهورى اسالمى ضمن بهره

رسميت شناختن فعاليت احزاب و مردان، مانند تفكيك قوا و نظارت آنان بر يكديگر، بهدولت
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عدالت را شرط الزم در بسيارى از هاى گروهى، و رسانها، مطبوعاتهها و جمعيتگروه

.داندرتبه نظام مىمردان عالىدولت

مختلف در برابر وسوسه قدرت و مردان در سطوحگرچه در مقام عمل برخى از دولت

. نظارتى به حقوق ديگران تجاوز كردنداستفاده از خالهاىثروت، عنان از كف داده و با سوء

صاحبان قدرت و ثروت در بخش دولتى و خصوصى  تأكيد هر چه بيشتر بر مقوله نظارت براما

ها به افراد وارسته و ترويج فرهنگ مديريتو نهادينه كردن آن، همچنين دقت در واگذارى

تواند فساد و انحراف را در جامعه به مملكت، مىامر به معروف و نهى از منكر در جاى جاى

،  مقصود،رنجبر(.حقوق ديگران را سلب نمايدفرصت تعدى و تجاوز بهحداقل برساند و 

1384(
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ايهاي چهارگزينهنمونه سؤال

باشد؟زير ميهاي يك از گزينه برترين مرتبه امر به معروف و نهي از منكر كدام-1

 بر امر و نهي حاكمان تأكيد)ب نظارت بر كار ملت)الف

ظارت بر ثروتمندان جامعه ن)د نظارت مردم توسط خود )ج

كند؟ موارد زير تأكيد مييك ازبر كدام" كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته " جمله -2

 ايفاي تكليف )بپذيري  مسئوليت)الف

 نظارت و مراقبت )د رسيدگي به امور مستضعفان)ج

؟باشديك از موارد زير ميدامنمونه بارزي از ك) ع( قيام امام حسين -3

 مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حق مظلومان)ب تالش و مجاهدت در راه احياي اسالم)الف

 الگويي عبرت آموز براي آيندگان تاريخ)د ترويج جهاد و شهادت در بين مردم)ج

 در نظام سياسي اسالم مهمترين عرصه نظارت، نظارت بر چيست؟-4

 دولتمردان)بمردم)الف

 ظالمان)د ثروتمندان)ج

هـاي  از ويژگـي  »وظيفه همگاني امر به معروف و نهي از منكر، نصيحت و خيرخواهي در حـق يكـديگر                «-5

باشد؟هاي زير ميكداميك از گزينه

 نظارت و مراقبت)بپذيري مسئوليت)الف

گراييقانون)د امنيت اجتماعي)ج



 :بخش چهارم

 و مردمياسي نظام ستيمشروع

هدف كلي
آشنايي فراگيران با مشروعيت سياسي، انواع آن و نقش مردم در مشروعيت سياسي

اهداف رفتاري
:پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود

.مشروعيت سياسي را تعريف نمايند)1

.انواع مشروعيت سياسي را نام برده و توضيح دهند)2

.دتحليل كننساالري و نقش آن در مشروعيت نظام سياسي را مردم)3

.حكومت اسالمي را با دموكراسي مقايسه نمايند)4

.را توضيح دهند) ره(حكومت اسالمي از ديدگاه امام خميني)5

.ندتشريح كنمشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را جايگاه )6
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 تعريف مشروعيت سياسي - 4-1
باشد كه درك و فهم آن نيازمند دقت وافر يكي از مفاهيم اساسي علم سياست ميمشروعيت 

 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 .شودحاكم نسبت به قدرت تلقي مي

.شودر گرفته نشود، قدرت سياسي با عدم مشروعيت سياسي روبرو ميكه اگر آن مباني در نظ

 زيرا عدم .هر واحد سياسي از اينكه دچار عدم مشروعيت شود بسيار نگران خواهد شد

گرايي، دخالت  خويشاوندگرايي، گروه: از قبيلهاي سياسي زياديمشروعيت سياسي آسيب

… و  نفوذ،فساد و ارتشاءون از سوي حكام، ، عدم رعايت قان)كودتا(نظاميان در امور سياسي 
هاي مشروع كالً ومتحك.  نظامي سالم است،رو نظام مشروعاز اين.را در پي خواهد داشت

شود چون ها ابراز مي رضايت عمومي كه به اين نوع حكومت.تر هستندتر و آزادمنشماليم

.سازدعمال زور معاف مي حكومت را از رجوع به ا،منطبق با ايمان مشترك و عمومي است

كنند، ناچار از شدت هاي نامشروع كه عليه معتقدات و ايمان عمومي قيام ميبالعكس حكومت

 بنابراين، هرگونه اقدامي عليه حكومت به جاي اينكه مذموم شمرده شود، مورد .عمل هستند

ت جدا و دانند و خود را از حكوم مردم حكومت را از آن خود نمي.گيردتحسين قرار مي

بينند و در نتيجه حكومت  مردم ديگر خود را موظف به اطاعت از آن نمي.كنندبيگانه تلقي مي

 بر اين اساس، حكومت بيشتر به زور و اجبار .براي اجراي احكام خويش بايد به زور تكيه كند

 جايي يابد، تاكند و به اين ترتيب بيگانگي ميان مردم و حاكمان افزايش ميفيزيكي تكيه مي

.شوداي كوچك از هم پاشيده ميكه حكومت با ضربه

انواع مشروعيت سياسي - 4-2
ترين نوع  اما معمول.شودبندي ميمشروعيت سياسي به نوبه خود در انواع گوناگوني رده

قسيم ت او مشروعيت يا حقانيت را به سه دسته اصلي .گرددماكس وبر برمينظر بندي به تقسيم

.شماردهاي سياسي را بر ميمباني حقانيتكند و سپس مي

ها از ها صورت گيرد و مردم نيز به موجب همان سنتهر گاه حكم بر مبناي برخي سنت

 اگر پادشاهي . استمشروعيت نظام سياسي سنتي در آن صورت .حكومت فرمانبرداري كنند

اند ند يا مدعي شدهاكند به اين دليل است كه نياكان او نيز هميشه حكومت كردهحكومت مي

اند و يا اينكه شوراي قبيله از طريق مراسم سنتي او را كه خدايان او را براي حكومت برگزيده
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.به حاكميت انتخاب كرده است، در اين گونه جوامع، رهبران سنتي انديشناكي زيادي ندارند

فراد جامعه حق  هيچ يك از ا.اندزيرا فرمانروايان براساس سنن و رسوم به پادشاهي رسيده

 اما اين بدان معني نيست كه چنين .تواند داشته باشداعتراض نسبت به حكمراني آنان نمي

 كشورهاي بيگانه تنها دشمنان جوامع سنتي .حكمراناني از هرگونه اعتراضي مصون هستند

 اگر چه ممكن است به شكل .نيستند، بلكه مبارزه و مخالفت در بطن چنين جوامعي وجود دارد

 منبع و .شود گاهي مشروعيت سياسي جوامع سنتي با بحران روبرو مي.يرزميني و نهاني باشدز

 فرهنگ و .اي هستندجامعه دسته اول عوامل برون.گيردمنشأ بحران از دو دسته عوامل نشأت مي

اي از انديشمندان كشاند و عدهتمدن بيگانه اساس و بنيان مشروعيت سياسي را به چالش مي

 هرگاه.اي هستندجامعه دسته دوم عوامل درون.سازدسنتي را با خود همراه ميجوامع 

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

.يدآدگرگوني اساسي شود و نظام سياسي نويني پديد  يا آنكه نظام سنتي دچار .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 شخصيدمبتني بر فرحالت مشروعيت نظام سياسي 

سازند و  دچار دگرگوني ميرهبران فرهمند نخست زندگي روحي فرد را. گيرندناديده مي

كه در عقالني فرهمندي نيرويي است غير. كنندسپس در نهادهاي اجتماعي تحول ايجاد مي

در . بيني ناپذير استيد و همانند نيروهاي حاكم در آن حوزه پيشآندگي اجتماعي پديد ميز

يش را از چنين نظامي، اگر رهبر فرهمند مطابق با اعتبار خويش عمل نكند، مشروعيت خو

در اين حالت ممكن است رقيب فرهمند ديگر با تكيه بر سنت جانشين وي . دهددست مي

هاي خاص رهبر هاي سنتي يا فرهمند بر پايه سنن يا ويژگياجمالي، نظامدر يك نگاه . شود

مردم در حكم رعايا يا بندگان . در اين گونه جوامع، اراده مردم جايگاهي ندارد. اندشكل گرفته

. باشدچون و چرا اولين و مهمترين وظيفه يك فرد در برابر حاكم ميتبعيت بي. ستنده

 وقتي حكم و اطاعت . است قانونيـخردوند 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.ستقانوني و مبتني بر كنش عقالني ا

 زيرا هر كنش و عملي بر .زدايد چنين نظامي خودكامگي را مي.كندها را معين ميصدراعظم

ها اعظم نه تنها پادشاهان، بلكه رهبران احزاب، صدر.پذيرداساس دليل روشن و كافي انجام مي
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 از اين رو هر رژيمي كه .داندقانوني ميـو هر شخصي خود را نيازمند به معيارهاي خردوند

 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.باشدگرفته از اراده مردم ميبر

رو،  از اين. براساس قانون عمل كنند آنها بايد.شوندبر اساس صالحيت و شايستگي انتخاب مي

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

ساالري و نقش آن در مشروعيت نظام سياسيمردم-4-3
هاي اسالمي در برانگيز ميان فرقهبحث مشروعيت سياسي دولت اسالمي از مباحث مناقشه

 مسلمانان در اين مورد كه خداوند منبع نهايي و ذاتي مشروعيت سياسي .تگذشته و حال اس

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 .كرده استاحكام شرع به همه امت اسالمي تفويض 

 در ديدگاه .مردميـ مشروعيت الهي بالواسطه و مشروعيت الهي سياسي به وجود مي آيد؛ 

 ولي در ؛باشدعلماي شيعه مبناي مشروعيت از طريق نص بيان شده و مخالفت با آن حرام مي

ل تحوالت عميق در انديشه و تجربه و هم به دلي) ع(عصر كنوني هم به دليل غايب بودن امام 

،اي براي مردم در بر پايي و استمرار حكومت شدهكنندهسياسي كه موجب ايجاد نقش تعيين

علماي شيعه به دنبال راهي براي نسبت دادن بخشي از مشروعيت حكومت به مردم برآمده و 

ر اين رابطه مشروعيت  شهيد مطهري د. مردمي ارائه دادند- هاي مبتني بر مشروعيت الهينظريه

يد و انتخاب يداند اول از طرف خدا و بعد تكميل آن با تاحكومت اسالمي را دو سويه مي

ساالري توانست به عنوان الگوي مناسبي جلب نظر كند و  به طور كلي در اين رابطه مردم.مردم

امع تواند هم در جوامع ديني و هم در جوساالري تنها شكل حكومتي است كه ميمردم

 به جرات مي توان گفت بهترين و ارزشمندترين ارمغان .غير ديني بحران مشروعيت را حل كند

.هاي سياسي اعطاي مشروعيت بوده استساالري به نظاممردم

حكومت براي همه از اسالم دين پويايي است و براساس اين پويايي هيچ شكل خاصي 

ايت اصول اسالمي بايد خود را با حوادث و  بلكه با رع،كند تجويز نميهانا و مكهانازم

:فرمايندمي) 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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چيزهايي شما را بازداشته كه نبايد انجام دهيد و تعيين كرده كه نبايد از آن سرپيچي كنيد و از 

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

.)به دنبال مسئوليتي كه خداوند نگفته نرويد

سازي تواند در درون حكومت اسالمي بوميساالري به عنوان يك شكل حكومتي ميممرد

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

قضاوت در مورد آن بايستي مستقل از قضاوت ما در ابعاد ديگر نهادها گرفته و باليده است اما 

 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(

ر حكومت اسالمي  منبع مشروعيت د- 4-4
 از نظر ايشان .كنندنظريه 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 ميتأمينباالترين وجه 

حكومت اسالم حكومت  «.داندميامام تمامي اجزاي نظام سياسي را تابع اراده خداوندي 

 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

.»قانون هستندگرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع ) 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 .گوينددر 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 

نمايد لذا با 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 انتخاب اين سرپرستي و واليت را ميآزادي و 
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گذاري در اجتماع انساني به خداوند  مفهوم اين نوع واليت اين است كه تشريع و قانون.داندمي

.تعلق دارد

كند، بلكه اساساً اين حق  ميتأكيدقرآن مجيد نه تنها بر واليت تكويني و تشريعي خداوند 

كند كه احدي غير از خدا داراي چنين حقي داند و صريحاً اعالم ميرا منحصر به خدا مي

».ي كه پديد آورنده آسمان و زمين استيخدا؟ يا غير خدا ولي خود قرار دهمآبگو  «:نيست

يا غير از خدا آ«:فرماينديه دهم ميآهمچنين خداوند در سوره شوري ) 14يه آسوره انعام (

رستاني قرار دادند و حال آنكه تنها او ولي و سرپرست است و هم اوست كه براي خود سرپ

».كند و بر هر چيزي قادر و تواناستمردگان را زنده مي

 بنابراين همه افراد جامعه از پيامبر .از نظر امام، اراده خداوندي بر هر چيزي حاكم است

آنجا هم كه  «:فرمايد امام ميگرفته تا عامه مردم همگي فرمانبردار قانون اسالم هستند و

 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

و در حكومت ) ص(راي اشخاص حتي راي رسول اكرم «:كنندتصريح ميامام»بوده است

 حاكم جامعه اسالمي بر طبق .» همه تابع اراده الهي هستند.گونه دخالتي نداردقانون الهي هيچ

 از اين جهت هيچ تفاوتي بين فرمانروا و فرمانبردار وجود .نهندموازين و قوانين الهي قدم مي

امام .شوند هر يك از آنها گامي خالف معيارهاي قانوني بردارند با مجازات روبرو مي.ندارد

داند كه در صورت تخطي از مقام خويش معزول  ميحكومت را به منزله امانت نزد ولي فقيه

رتكب شد خود  فسقي م ـنعوذ 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 .ه خداوندي استبنابراين مالك مشروعيت اراد

 از اين رو، هر اراده ديگري .تواند منبع و معيار مشروعيت باشدصورت نمي در غير اين.است

 زيرا بالذات از عدل و .تواند مالك مشروعيت باشدچه اراده انسان و چه غير انسان نمي

ابل اتصاف به عدل و شايستگي و مشروعيت شايستگي برخوردار نيست و تنها در صورتي ق

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 هر نظام سياسي غير اسالمي، نظامي شرك.نامشروع حاكميت طاغوت است

.حاكمش طاغوت است



     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم56565656

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 استمشروعيت سياسي در حكومت

لهي يا اراده كند؟ از نظر امام تنها منبع مشروعيت حكومت اسالمي قانون انقشي 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 

.باشديبان ميكننده و پشت نقشي كه امام براي مردم در نظر گرفتند نقشي ايجاد.را ناديده بگيرند

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت  «:فرمايدامام مي

كه تعيين نوع و شكل حكومت در چارچوب  عالوه برآن.»خود را در دست داشته باشند

تواندموازين اسالمي بر عهده مردم است بلكه هر نظام سياسي مشروع تنها با پشتيباني مردم مي

.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 .كندمعه را اداره ميحكومت استبدادي به واسطه اعمال زور جا

تواند به اعمال  كسي نمي.داند حاكم خود را در برابر هيچ چيز مسؤول نمي.نيستاراده مردم 

 اين .كند زيرا او خود را فراتر از هر نوع قانون در جامعه قلمداد مي.حاكم اعتراض كند

 همچنين حكومت .ت دمكراتيك استخصوصيت وجه مميزه حكومت ديكتاتوري با 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

ت مستبد و خود راي حكومت اسالمي استبدادي نيست كه رئيس دول «: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

» دو ساير خلفا هم چنين اختياري نداشتن) 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 .دهداسالمي از قوانين الهي تخطي كند، مشروعيت خود را از دست مي

 در نتيجه، اراده مردم منبع .حكومت اسالمي اراده مردم را در بسياري از امور به همراه دارد

 در حالي كه حكومت .استراده خداوند منبع مشروعيت در حكومت اسالميقدرت و ا
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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
ين نوع حكومت  در ا.دمكراسي نوعي حكومت است كه منبع مشروعيت آن اراده مردم است

 حاكميت از آن مردم .گيردحكم 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

اند و زمامداران آنها موظفند متناسب با آراي موجود و نظر اكثريت مردم، به خوبي شكل گرفته

 امام در نظراتشان تصريح .معه را اداره نمايند و رضايت كامل عموم مردم را فراهم نمايندجا

حكومت اسالمي نه استبدادي  «:كنند كه حكومت اسالمي با دمكراسي تفاوت بنيادين داردمي

 البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب .است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است

كنندگان در  مشروطه از اين جهت كه حكومت.ع آراي اشخاص و اكثريت باشد تاب،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

.»ر مردم استحكومت اسالمي، حكومت قانون الهي ب

 نمايندگان به نمايندگان .شوداراده مردم از طريق سيستم نمايندگي در دمكراسي جاري مي

درصورتي  «:فرمايند امام در نقد دمكراسي مي.آورنداكثريت مردم قوانين جديدي را پديد مي

هاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريتكه در حكومت

 كردند، پس بر همه مردم تحميل ب قانون تصوينمايند هر چه خواستند به ناممردم معرفي مي

 در حالي كه مالك مشروعيت حكومت در زمينه تقنين، اجرا يا قضا تنها اراده .»كنندمي

تواند مالك مشروعيت ها باشد نميخداوند 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 «:دهندمذهب جهاني اراده مردم را به اجرا در آوريم؟ امام پاسخ كامالً روشني ارائه مي

 نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك آنچه بايد در

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 .»مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقي داشت؟كردند، مثالً موسي در 

اين معني است كه مردم در يك نظام مكتبي قوانين و هنجارهاي معيني را از مبدأ هستي در 

 اين تفكر هيچ سنخيتي با استبداد .كنندو در چار چوب آن اراده خود را جاري مياختيار دارند

خواهد همه مردم بي چون و كند و مياس راي و اراده خود عمل مي زيرا فرد مستبد براس.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

 و از منبعي كه بتواند مشروعيت توان گفت كه دمكراسي دچار بحران مشروعيت استمي

 زيرا اراده مردم كه زير بناي حكومت دمكراسي است اگر . كند برخوردار نيستتأمينآن را 

تأميندهد و قدرت اين حكومت را در صحنه اجرا چه به حكومت دمكراسي موجوديت مي

 كه توضيح يد زيرا همان گونهآ مشروعيت براي دمكراسي بر نميتأمينكند 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 استشايستگي الزمه تفكيك

 تا .داي را پديد آورداده است تا بتواند به ياري موازين اسالمي نظام اجتماعي عادالنه

 اراده مردم در حكومت نقش . فردي فرهيخته و مهذب شود،وسيله انسان در تمامي ابعادبدين

يد آ اما اينكه نظام عادالنه چيست و چگونه به اجرا در مي.كننده عدل و شايستگي استايجاد

م به لكن اسال «:فرمايند امام در اين زمينه مي.تنها با اراده خداوندي تحققش ميسر خواهد بود

 وسيله اصالح .داندقانون نظر آلي دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي

 قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادالنه .دانداعتقادي، اخالقي و تهذيب انسان مي

» به منظور پرورش انسان مهذب است

توان به تقسيم بندي وِ بِر ل سياسي كه نمي مد.دهدامام الگوي نظام سياسي نويني را ارائه مي

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

نگذار جمهوري اسالمي از قوانين اسالم و فلسفه نظريه واليت فقيه بيانگر درك عميق بنيا

 نظام سياسي كه اراده خداوندي و اراده مردم را به همراه دارد و اجراي .باشد معاصر ميسياسي

. آورداي سعادت دنيوي و اخروي انسان را به ارمغان ميدرست و هوشمندانه چنين انديشه

)1379، عباس، سليمان نژاد(
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)ره(خميني  اسالمي از ديدگاه اماممشروعيت حكومت- 4-5
 كه ندبرخي بر آن: هاي مختلفي وجود دارددرباره مشروعيت هم ديدگاهدر مورد ديدگاه امام

ديدگاه . مشروعيت حكومت اسالمي مشروعيت الهي مستقل از اراده عمومي استاز نظر امام،

سالمي بر دو پايه دارد كه براساس آن از نظر امام مشروعيت حكومت اديگري 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. شودمي

هاي مشروعيت يكتوانند پايهاز نظر ايشان مردم به طور مستقل ميالهي حكومت اسالمي،

. يدات مختلفي را از بيانات امام استخراج كردمؤتوان  در اين زمينه مي.شوندنظام سياسي تلقي

حكومت اسالمي از » مشروعيت الهي«هايي كه بر پس از بررسي يكي از ديدگاهدر اينجا

. خواهيم پرداختمورد نظركند، به ارائه ديدگاه  ميتأكيدديدگاه امام

:ظر امام درباره مشروعيت معتقد استيكي از محققان در زمينه ن

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 بهآيد، صرفآثار مختلف ايشان به دست مي

.كندرا فراهم نميقانون اساسي، نصب الهي ولي امر است، لذا رأي مردم زمينه مشروعيت

مقبوليت را ناشي از راي و داند، بلكهاز ديدگاه فوق، امام مشروعيت را ناشي از مردم نمي

كه تفكيك مشروعيت و مقبوليت از داند اين ديدگاه نيز بر اين فرض استوار استنظر مردم مي

فكيك اين دو كه تجداگانه است؛ در حاليهم ممكن نيست و اصوالً اين دو مقوله از دو جنس

تأكيددهي پذير نيست و امام هم در عين اينكه بر نسب الهي در مشروعيتامكانمقوله در عمل

 دارند كه اتفاقاً تأكيددهي به حكومت نيز بر نقش مستقل مردم در امر مشروعيتكنند،مي

 اساسي،طور كه بعداً خواهيم ديد، نامه اواخر عمر ايشان به رئيس مجلس بازنگري قانونهمان

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

شود تواند در محورهاي زير مورد بحث واقعمردم به حكومت را مورد ارزيابي قرار داد، مي

مردم،  امام بر عدم مشروعيت رژيم شاه به لحاظ عدم اتكاي آن بهتأكيد:كه عبارت است از

امام به دهي مردم پس از پيروزي انقالب اسالمي، نامه حضرت امام بر نقش مشروعيتيدتأك

نظارت مردم ات امام بر ضرورت حفظ نظام، حقتأكيدمجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي، 

مورد نقش مردم بر حكومت اسالمي از ديدگاه امام كه همگي اين محورها، ديدگاه امام را در

.دهد قرار ميتأكيداسالمي به صراحت مورد در مشروعيت نظام 



     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم60606060

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 ررسد كه امام دريافتي عرفاني از انسان دارد كه د به نظر مي.دارد

فلسفي هم قائل به اختيار انسان و  در عين حال امام به لحاظ. قاطعي گذاشته استتأثيرايشان 

.اش استجمله سرنوشت سياسيبالطبع حق و تكليف انسان در تعيين سرنوشت خود از

رورت وجود  ضدر نظريات امام درباره حق مردم در تعيين سرنوشت خويش از يك سو و

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 .شوددين و سياست مطرح مي

را نتيجه » هبوط«كه اي استسو 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 سويك انساني ميفطرت ناپا

ضرورت تقيد انسان به ديدگاه ديني است كه به رغم قائل بودن به نيك سرشتي انسان، به

يابد و حيات انسان تجلي مياي باور دارد كه در تمامي قلمروهايسرنوشت از پيش تعيين شده

.شناسدميرا مالك ايمان فرديدرجه تقيد به وضع موجود 

ابزاري است در خدمت انسان و گراي وي، دنياشناسي عرفاني امام و كالم ارادهاما در انسان

يابي هاي آن مسبوق به كمالاليه از نظر ما، دنيا در تمام سطوح و.آخرت دليل وجودي وي

 آن ،اسي دينيفكري، دموكر در اين چارچوب.انسان است؛ نه معطوف به غلبه بر وي

عرفاني انسان قرار دارد و يابيبندي از روابط انسان است كه در خدمت تحقق كمالصورت

به معني تحقق عيني حق تعيين راسي ديني، دموكراسيك در دمو.مصداقي از اراده انساني است

 رابطه .حيات فردي و جمعي است و دين به معني حضور حق درهاانسرنوشت اين دنياي انس

شناسي و احكام مبتني در انسانن و دموكراسي در ديدگاه امام خميني بر نظريات ايشاندي

كننده در ارزيابي نظام سياسي را  از سوي ديگر، امام خميني مالك اصلي و تعيين.است

داند، اسالمي را قوانين اسالمي ميداند و از آنجا كه محتواي حكومتمحتواي حكومت مي

هاي اوليه در حوزه سياسي از ضروريتداندكه جمهوريتا استبداد ميذات آن را در ضديت ب

.آن است

حقوقي رژيم نيست  به نظر امام اين شكل. محتواي حكومت است،از منظر امام مسئله مهم

جمهوري اسالمي را در نظر توان يكطبيعتاً مي «.كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است

اي اسالم ما را به ترقي جامعهكنيم، شناخت اصيل كه فكر ميگرفت و آن به خاطر اين است
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 با اين حال تفسيري .»كندراهنمايي ميسرشار از استعدادها و تقواي انساني و عدالت اجتماعي

.از جمهوريت استدهد، همان مفهوم معمولكه از جمهوري ارائه مي

بر يك ين جمهوريجمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است؛ لكن ا

 اما.اي متكي است كه قانون اسالم است يك حكومت جمهوري اسالميقانون اساسي

قانون جمهوري اسالمي براي اينكه به رأي اكثريت مردم متكي است و اما اسالم، براي اينكه

محتواي حكومت  برتأكيدطور نيست كه  بنابراين اين.»اش عبارت است از قانون اسالماساسي

تاسيس جمهوري و ان را از اهميت شكل آن غافل كرده باشد ؛ البته امام حتي ضرورتايش

 در واقع .دادندمي قرارتأكيدمشاركت مردم در امر سياسي را براساس اصول شرعي مورد 

حكومتي بود و ايشان نظريه  امام بر حضور و مشاركت مردم بر لزوم اين امر از باب حكمتأكيد

.دانستندر مطرح كردند و ميزان را راي مردمخود را از اين منظ

- ارائه مينقش حكم حكومتي آن است كه مطابق مصلحت، حكمي را كه در شرع نيامده
بخشد و آنان خواست به راي مردم اعتباركند، لذا ايشان با حكم حكومتي خويش، به نوعي مي

.را به سرنوشت خود حاكم سازد

چه پس از پيروزي در دوران مبارزه با رژيم سلطنتي ودر انديشه سياسي امام خميني، چه 

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

»بشري ما اين است كه سرنوشتمان دست خودمان باشد

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

.داندخدشه ميخواست مردم را در تعيين سرنوشت خويش به اصل هميشگي و غير قابل

 بر نقش مردم در حكومت اسالمي امامتأكيد-4-5-1
:اتكاي حكومت بر آراي مردم، جوهر انديشه سياسي امام خميني استي ملت وأر

.اندبه آن راي دادههاي مكررايم و ملت با راهپيماييما جمهوري اسالمي را اعالم كرده"

."اسالميد و موازينعمتكي به آراي ملت و مبتني بر قواحكومتي است 
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شروط محدود ت اسالمي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است واين حكوم

سالمي بعد از  ا امام در جايي ديگر، جمهوري.كننده آن هم قوانين الهي و آراي مردمي است

تفاوت كه در اين كند؛ با اينهاي موجود معرفي ميانقالب را از لحاظ شكلي مشابه جمهوري

:، اسالمي استجمهوري محتواي قوانين حاكم

بر يك قانون اما جمهوري به همان معنا كه همه جا جمهوري است؛ لكن اين جمهوري

.باشداساسي متكي است كه قانون اسالم مي

معتقدند؛ هر چند كه البته امام در قالب نگرش سنتي، به سازگاري اسالم و دموكراسي

اصول دموكراسي سخن سالم با امام هيچ وقت از ناسازگاري ا.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 ميتأكيد» حقوق ملت«و » ملت

.دهي به حكومت استمشروعيت

ون اساسيبه رئيس مجلس خبرگان بازنگري قاناماممه ان-4-5-2
 بر تأكيدحضرت امام به رئيس مجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي، از حيث نامه

 مزبور در اواخر ه نخست به اين دليل كه نام:نظام اسالمي اهميت بسيار داردمشروعيت مردمي

نگاشته شده است؛ دوم به اين دليل كه اين نامه را به مجلس خبرگان قانون اساسي عمر ايشان

 امام در اين نامه به .فرمودند كه وظيفه اصلي آن اصالح قانون اساسي بوده استمرقوم

:شوديادآور ميصراحت

حكومتشان تعيين كنند، اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري

 در .تقهراً مورد قبول مردم اسوقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد،

.استشود و حكمش نافذاين صورت او ولي منتخب مردم مي

تر اينكه حكم ولي را مهمداند ودر اين نامه، امام نخست رهبر را با واسطه منتخب مردم مي

امام جمالت فراوان ديگري مبني  عالوه بر اين.داند كه منتخب مردم باشددر صورتي نافذ مي

.مردمي مشروعيت حكومت استدارد كه نشان مبناييابي حكومت از مردم بر مشروعيت



63636363 مشروعيت نظام سياسي و مردم مشروعيت نظام سياسي و مردم مشروعيت نظام سياسي و مردم مشروعيت نظام سياسي و مردم

حفظ نظام اسالمي و مبناي مردمي مشروعيت-4-5-3
هاي ديگري هم قابل داند، از راهامام مبناي مشروعيت قدرت سياسي را مردم مياين مسئله كه

م دانست، حفظ نظاهاي امام كه آن را اوجب واجبات ميتأكيدترين  يكي از مهم.استمطالعه

:حكومت اسالمي استو

دنيا مشاهده مسئله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با اين وصفي كه در

.كندنميشود، از اهم واجبات عقل و شرع است كه هيچ چيز با آن مزاحمتمي

مؤثرترين عوامل را پشتيباني ترين و در واقعامام در راستاي حفظ نظام اسالمي، يكي از مهم

اگر ما تفكيك مشروعيت از در اين خصوص بايد گفت كه حتي. دانندنظام ميمردم از 

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 است ضظام بر اراده ملي، فرضينظام اسالمي فرض ابتناي مشروعيت ن

پايداري نظام سياسي اسالمي مشروعيت سياسي بيانگر پذيرش حكومت از سوي مردم است كه

)1384، مقصود، رنجبر(.كندرا تضمين مي

مشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-4-6
» جمهوري«كلمه . است» اسالمي «و» جمهوري«جمهوري اسالمي ايران مركب از دو كلمه 

 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 برنامهشكل آن را عامه مردم

شود و با سالمي اداره مي با اصول و مقررات ا،هاي اساسي اسالم استهاي كلي و هدفو طرح

بر اين اساس، .گيردكند و بر اساس اهداف اسالمي جهت ميمحوريت اسالم حركت مي

حاكميت خدا بر جهان و «حاكميت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران از دو منشأ و بنياد 

،نژادسليمان(.گيردسرچشمه مي» حاكميت الهي انسان بر سرنوشت خويش«و نيز » انسان

)1379عباس، 
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ايهاي چهارگزينهنمونه سؤال

باشد؟هاي زير مي مباني مشروعيت سياسي كداميك از گزينه-1

 مـشروعيت الهـي بـا واسـطه و مـشروعيت            )الف

مردمي ـ ديني

 مشروعيت الهي بالواسطه و مشروعيت الهي       )ب

ـ مردمي 

 مــشروعيت مردمــي بالواســطه و مــشروعيت  )ج

الهي ـ ديني 

عيت مردمي با واسطه و مشروعيت الهي      مشرو )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

ن صداقت حاكما)ب اراده مردم)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 ؟اساسي حاكميت در حقوق كدام گزينه از بنيادهاي-5

ت قانون اسالمي بر انسان  حاكمي)ب حاكميت خدا بر انسان )الف

 حاكميت خدا بر جهان و انسان)دها حاكميت انسان بر ديگر انسان)ج



:بخش پنجم

ديريت اخالقي در خدمات عموميم

هدف كلي
 و مديريت هاي اخالقيمشيآشنايي فراگيران با تعاريف و مفاهيم اخالق و استانداردها و خط

اخالقي در خدمات عمومي

اهداف رفتاري
:پس از مطالعه اين بخش، فراگيران قادر خواهند بود

.اخالق را تعريف نمايند)1

.يح دهنداخالق فردي را توض)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

.هاي عمومي مديريت را از ديدگاه اسالم نام ببرندويژگي)5

.تحليل كننداخالق در رفتار كارگزاران را )6

.بازگو نمايندبالغه المصالح 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.داريم چگونه است و چگونه بايد باشد

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.شودمناسب و منصفانه استفاده مي

هاي صحيح كه در برخورد با ديگران راهاعتقاد برآن است .است كه بايد با عدالت همراه باشد

اين .هاي منصفانه و غيرمنصفانه وجود داردو غلط، رفتارهاي مناسب و نامناسب و تصميم

.باورها بخشي از استانداردهاي اخالقي هستند

هاي پايدار، مشخص كردن هاي غيرديني، به دليل كم رنگ بودن يا فقدان ارزشدر نظام

معتقد است ) 1377(در همين ارتباط، هس مر. مديريت دشوار استاصول و مباني اخالقيات

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  اخالقي به وجود ميدر قبال ديگران به راستي نوعي تعهد

ها، تشخيص و بازشناسي ما و ديگران، خاصه بين منافع و ترين موقعيتحتي در ساده.ندارد

.تعهدات دشوار است

هاي هاي پايدار اعتقاد ندارند، در نظامبه رغم نظريه هس مر و مجموعه افرادي كه به ارزش

لي قضاوت در مورد درستي يا نادرستي استانداردهاي اخالقي، مبتني بر دين، مرجع اص

)3، 1385منوريان، (.هاي پايدار هستندارزش

 تعريف اخالق - 5-2
گاهي اخالق به معناي :  دو كاربرد متمايز داردEthicsو Moralواژه اخالق همانند دو واژه 

 كه دو واژه انگليسي ياد همان گونه. رودخلق و خوي، رفتار عادت شده و مزاج به كار مي

معناي ديگر اين واژه ها . رود به كار ميCustomشده، گاهي به معناي عادت و سجيه و 

.كنددانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و بدي رفتار بحث مي

از تنفس تا نوشتن كتاب و اداره : دهيم ، رفتار و حركات گوناگوني انجام ميهاانما انس

دهيم كه مسئوليت آنها را برخي از اين رفتارها را چنان به خود نسبت مي. كردن كارخانه
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سازد و از آثار زيانبارشان ناخرسند، شرمنده و پذيريم و آثار مفيد آنها، ما را خشنود ميمي

خرسندي و ناخرسندي، پشيماني و ندامت، شرمندگي، تحسين و تقبيح، .شويمپشيمان مي

، همه نشان آن هستند كه ما به اختيار خويش تصميم ستايش و سرزنش، عتاب و عقاب

.ايمايم و با پذيرفتن مسئوليت آن، اقدام كردهگرفته

پذيري و رفتار هاي ميان انسان و ساير موجودات به همين مسئوليتيكي از مهمترين تفاوت

فضيلت و رذيلت، .انسان موجودي خودآگاه، مختار و مسئول است.گردداخالقي بر مي

.گرددپذيري آدمي بر ميادت و شقاوت همه به مسئوليتسع

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.باشدسرزنش يا ستايش مي

كند صورت مكتوب و مدون پيدا مياين الزامات گاهي .منافات با اختيار و تصميم آدمي ندارد

اي كه در اين تصويب سرپيچي از آن، جرم، بزهكاري و رسد به گونهو به تصويب رسمي مي

شود و براي سرپيچي كننده متناسب با نوع الزام و تعهد، مجازات و عقوبتي خالف تلقي مي

.ناميمميچنين مسئوليتهايي را غالبا مسئوليت حقوقي و كيفري .گرددبيني ميپيش

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 ميكسي كه در رفتار ارتباطي درون شخصي، به خود دروغ مي

 كه با خود توان فرد ضد اخالقي دانست و كسياو 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 افتد و هر باوري را سنجيده و ناسنجيده ميبيني دور مي

.اخالقي دارد

هاي خود داراي بنابراين هر فردي، صرف نظر از اينكه شاغل هست يا نه، نسبت به رفتار

فرد در زندگي شخصي خود نسبت به خود، خانواده، شهروندان و تمام كساني . مسئوليت است

رعايت اين مسئوليت مالك .كه با آنها در ارتباط و يا تعامل است، مسئوليت اخالقي دارد

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. ستبودن ا

.آفرينندمي
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اخالق فردي بر هر نوع اخالق ديگر، به يك معنا تقدم دارد زيرا اخالق بسي فراتر از شغل 

ها در مشاغل خود بايد اخالقي باشند اما در اخالق ورزي لزوما محتاج شغل و انسان. افراد است

)96، 1383فرامرز قراملكي، (.نوان نيستندع

هاي اخالقي مشياهميت استانداردها و خط-5-2-2
 براي به انجام رساندن امور سازماني خود، عالوه بر معيارهاي هاانمديران 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 فتارها و اعمال اداري و سازمانير

پژوهشگران اخالقيات كسب و كار نيز به منظور .عمومي نوعي وحدت رويه برايشان ميسر سازد

تر، اغلب بهسازي و گسترش خط هاي اخالقي مناسبكمك به كارمندان در گرفتن تصميم

.كنند را توصيه ميهاي رسمي اخالقياتمشي

هاي كاركنان و تعهد آنان،  استانداردها و خط مشي هاي اخالقي بر نگرشتأثيردر بررسي 

بوير و وب در تحقيق خود به اين نتيجه . ها اشاره كردمي توان به نتايج برخي از پژوهش

ت اي اثربخش به كار گرفته شود، رضايرسيدند كه وقتي مجموعه مقررات اخالقي به گونه

.يابدكاركنان 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

 دشياند نيز در ويزووارن و. 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، . اند، رضايت شغلي كمتري دارندمديران ارشدشان مواجه شده

ي هايي نيز درباره احساس پايبندي و رابطه آن با وجود يا اعمال مجموعه مقررات اخالقگزارش

هاي هانت و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه بين وجود ارزش. نيز مشاهده شده است

بايينگتون و . اي مهم وجود دارداخالقي سازماني و احساس پايبندي سازماني كاركنان رابطه

دهد كاركناني كه معتقدند اند كه نشان ميهاي مشابهي گزارش كردهجانسون نيز يافته

.شود، تعهد سازماني كمتري دارندقي موجب موفقيت فردي در سازمان  ميرفتارهاي غيراخال

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

را وضع خواهد كرد، ولي به دليل ناسازگاري آن معيارها توجه كافي نشود، سازمان معيارهايي 
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براي مثال، سيمز و كيون دريافتند كه .با مجموعه باورهاي اخالقي افراد، كارآيي الزم را ندارد

وجوه انطباق ميان جو اخالقي سازمان و ترجيحات اخالقي كاركنان با افزايش احساس رضايت 

اي ـ سازماني فاست تعارض حرفه. ان مرتبط استشغلي و كاهش تمايل به ترك خدمت در آن

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 استتعارض با سطوح پايين

سابداري، آرانيا و فريس دريافتند اي ـ سازماني در بخش حمشابهي در خصوص تعارض حرفه

.كه اين تعارض با ترك خدمت كاركنان نسبت مستقيم و با رضايت شغلي نسبت عكس دارد

همچنين، بايينگتون و جانسون دريافتند كه حسابرسان داخلي كه تعارض اخالقي را در محيط 

.اند كردهتري از تعهد سازماني را گزارشاند، سطوح پايينسازماني خود تجربه كرده

 مديريت اخالقي و منشور اخالقي از منظر دين باوران -5-3
سوره حديد، بر مديريت اخالقي مبتني بر قوانين الهي 25آيه آيت اهللا جوادي آملي با اشاره به 

پيامبران را با معجزه و ادله قاطع و گويا فرستاديم و با  ما ": فرمايد ميآيهاين . كند ميتأكيد

سماني كه مجموعه عقايد، اخالق و قوانين علمي را در بردارد نازل نموديم تا آنان كتاب آ

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 " انون الهي دفاع گرددحريم قسط و عدل و ق

هاي مدينه فاضله از ديد ايشان و از جمله ويژگي. سيس مدينه فاضله استأحكومت اسالمي، ت

: توان برشمردهاي قرآن كريم، به طور خالصه موارد زير را ميبر اساس آيه

 علم و دانش شهروندان تأميندار  رشد فرهنگي، كه زمامدار حكومت اسالمي عهدهالف ـ

.قلمرو حكومت خواهد بود

مالي در نظام اسالمي را ) مسايل( رشد اقتصادي، كه رهبران اسالمي تبيين خطوط كليب ـ

به عهده دارند و قوانين الهي گذشته از آنكه مردم را به كاشت، داشت و برداشت در همه شئون 

 همه مراحل تحصيل مال، نگهداري مال، توزيع كند، حالل بودن آن را دراقتصادي دعوت مي

.داندمال، و صرف و هزينه آن ركن الزم هر اقتصاد سالم مي

دار ترغيب به فراگيري كامل آن  فرايند صحيح صنعتي، كه پيشوايان نظام اسالمي عهدهج ـ

.برداري از آن هستندو تعليم كيفيت بهره
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دار تبيين ين اسالمي و مسئوالن نظام ديني عهدهالمللي، كه قواندـ رشد حقوقي داخلي و بين

.و اجراي آن هستند

آيت اهللا مصباح يزدي نيز معتقد است دستيابي به آنچه در سطور پيشين مطرح شد، از طريق 

.اندپذير است كه با اخالق اسالمي تربيت يافتهكارگيري مديراني امكاناستفاده و به

:كندمومي مديريت از ديدگاه اسالم، به موارد زير اشاره ميهاي عاستاد سبحاني در بيان ويژگي

 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

 تواضع و فروتني يا مردمي بودن.8

 حسن سابقه .9

اي از نرمي و درشتي يزه داشتن آم.10

 بزرگ منشي و بزرگواري در برابر مخالفان .11

 انتقاد پذيري.12

 آشنايي به زمان.13

 دورانديشي.14

هاي فوق، اضافه بر اينكه تخصص، داشتن ديدگاه استراتژيك، توجه به مديريت در ويژگي

هاي است، بر ويژگي شده تأكيد مديريتي مبتني بر مشاركت هايزمان، و استفاده از روش

 به عبارت ديگر، تركيب علم، عمل، ايمان و . خاصي شده استتأكيداخالقي مديران نيز 

.هاي سازماني را محقق سازدتوان به مديريت ياري رساند تا هدفاخالق مي

 اخالق در رفتار كارگزاران - 5-4
حضرت .استاز نظر اسالم، خدمت به مردم وظيفه عمده دولت و دستگاه هاي اداري 

در نامه هاي خود به كرات به حكام يادآوري كرده اند كه مهمترين وظيفه آنان و ) ع(علي
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به .ماموران آنان اين است كه از روي شايستگي و مهرباني، شرافتمندانه به مردم خدمت كنند

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 عليتأكيداين . ار كنندرفت

تأكيداي نيز در اين رابطه حضرت آيت اهللا خامنه». تالش در اصالح امور مردم است،سعادت

» .يكي از بزرگترين افتخارات انقالب ما، مردمي بودن و مردمي ماندن است «:كنند كهمي

)10/6/1378(

نيز در توضيح يكي از داليل تحول ) ره(با جايگاه واالي مردم، حضرت امام در ارتباط 

. "خواهيم ادارات را متحول كنيم، مردم محقند و مسئوالن مكلفما مي": مي فرمايندهاانسازم
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(امام استاد مطهري، حضرت 

اي بسيار قوي برقرار شده بود به 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 راي مردم و فكر آنها ارزش قايل مي ايشان آن قدر به مردم،."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 هستمعنايت خدا بود و شما مردم، ":جايي كه مي فرمايند
به خدمت در راه خلق و نيكبختي روزافزون بعد از آنكه مالك اشتر را ) 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 كه مهربان باشد و در رفتار با آنان جانب مالحظه فرونگذارد، گرفتاري

دهند كه به هنگام جمع آوري ماليات، خود دستور ميايشان به ماموران .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  به سعادت رعاياي خود و باروري زمين بي حكمراني كه:نويسندمالك اشتر چنين مي

حاصل و ملك را آوري درآمد است، زمين را بيهاي او همه مصروف جمعاست و كوشش

.كندتباه مي

از آنجا كه تهيدستان و بينوايان ممكن است در دسترسي به فرمانروا مشكالتي داشته باشند، 

شد، از بار اندوهشان بكاهد، و حرمتشان نگاه دارد، او بايد به ويژه به رفاه خلق دلبستگي داشته با

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

 نظام اسالمي، نظامي است كه مسئوالن، ":اي نيز بر همين امر اشاره دارندآيت اهللا خامنه

".خدمتگزار مردم و براي مردمند، هر نوع جدايي بين مسئوالن و مردم محكوم است
گيرد، رفتار مودبانه در تحقيقات بسياري كه امروزه در ارتباط با مشتري مداري صورت مي

.قرار گرفته استتأكيدكارگزاران 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 

فرمايند كه از ماموران خود بخواهد در رفتار خود نسبت به خلق جانب ادب و نزاكت فرو مي

 بايد از روي  و... 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 يكي از خطرناكترين آفات اخالق سازماني و تباه كننده

 به مردمان بنگرند و خود را بر آنان مسلط كه كارگزاران و كارمندان نظام اداري از باال به پايين

.ببينند و در اداره امور خود را فرمانروا تصور نمايند

به منظور جلوگيري از هرگونه گرايش مالك به سوي عجب و تكبر، دو قانون ) ع(علي

 در قبال خلق رفتاري متواضعانه در پيش گيرد و آن :كنندرفتاري را مكررا به او گوشزد مي

دگي اختيار كند كه پر زرق و برق نباشد و از طرز زندگي مسلمان معمولي چندان دور شيوه زن

 داشت و همواره ساده تأكيدنيز به اين مهم، هم در عمل و هم در فكر، ) ره(امام خميني . نگردد

كرد كه ساده  ميتأكيدخورد و به مسئوالن كشور نيز پوشيد و ساده ميزيست، ساده ميمي

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

از مالك اشتر مي خواهند هر روز، زمان معيني را ) 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 ي اگر رفتارشان نابهنجار و بيحت

 حكام نبايد بين خود و خلق .ها بيرون راند تا شاكيان بتوانند آزادانه سخن گويندگونه بار عام

.يراني حجاب جاه و مقام حايل نكنبين خود و كساني كه برآنها حكم مي!  زنهار:كشندپرده

كارگزاران و مديران حق ندارند مستبد باشند يا طبق اميال خود عمل كنند و بر آنان است 

اساسا اصول حكومت قانون و اصل برابري در .كه در قلمرو قانوني وظايف خود را انجام دهند
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هاي حكومت و اداره امور نوشته شده، سخت مقابل آن در كتبي كه در جهان اسالم در زمينه

. قرار گرفته استيدتأكمورد 

 كشور را بايد براساس اصول عدالت و برابري اداره كرد و به مالك :مي گويد) ع(علي 

دهد كه امور اداري قلمرو حكومت خود را طبق فرامين الهي و احاديث نبوي حل و دستور مي

 به شان و مقام را در دماغ بپرود، خودرايي پيشه كند وهاي واهيفصل 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 .مكتبي ارزشي است، مديران آن نيز بايد طبق ارزش انتخاب شوند

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 بنابراين از نظر اسالم، مديريت و مسئوليتها  از آن شايسته

شايد مهمترين باقيات صالحات يك مدير چيزي جز گزينش افراد شايسته به .گويدنين ميچ

.مسئوليتها نيست

اينكه .ساالري بودندپرورش يافته مكتب اميرالمومنين و معتقد به شايسته) ه(حضرت امام

تند خواسدادند، به احتمال زياد ميوابستگان و اطرافيان خود را در مشاغل دولتي دخالت نمي

ها، كارداني، تعهد، تخصص، و تدين واگذار شود، گزينش قانونمند ها بر اساس لياقتمسئوليت

.شود و بهانه به دست ديگر مديران داده نشود كه نزديكان خود را به دور خود جمع كنند

 اما بر خالف جوامعي كه .سوء استفاده از ناحيه كارمندان خدمات عمومي، محكوم است

-گذارند، سياست اسالمي حمايت اقربا و رفيق بازي را نيز محكوم ميفرق ميها بين گروه
از ايشان خواسته .شوندكارمندان خدمات عمومي به متابعت از انضباطي سخت دعوت مي.كند

 همانا كاري :فرمايند نيز مي) ع(علي .شود كه تمنيات نامتعادل و نامعقول خود را مهار كنندمي

.اي برايت نيست، بلكه امانتي است بر گردنتعمهكه به عهده توست، ط

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  نعمتپس هر كه در آن.بسيار بود، نياز مردمان بدو بسيار بود
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نعمتها را براي وي پايدار كند و آنكه آن را چنانكه واجب است به مصرف نرساند، نعمت او را 

.ببرد و نيست گرداند

بر اساس اين اصل، ايجاد فرهنگي در ميان كاركنان و مديران كه براساس آن كار، عبادت 

ب براي مردم جهت دريافت خدمات شايسته  شرايط مناستأمينتلقي شود و خدمت به خلق و 

تواند بستري باشد براي درست به عنوان لطف اعطايي از سوي خداوند تلقي شود، مي

.رسانيكاركردن و محور قرار دادن مردم در خدمت

كارمندان كشوري بايد شغل و كار خود را آن طور كه بايد بشناسند و بدانند عالوه بر آن، 

 علي .ز را در همان روز انجام دهند و مديريت زمان را كامال رعايت كنندآنان بايد كار يك رو

.دارندكارگزاران را از به تعويق انداختن امور، برحذر مي) ع(

بگذار اين نكته را با : نويسديكي از خلفاي راشدين خطاب به يكي از فرمانروايان چنين مي

با موفقيت به پايان رسد، ضروري است براي آنكه كاري : صراحت تمام با تو در ميان گذارم

كه كار امروز به فردا مماني كه اگر چنين كني امور متراكم گردد و تو درماني كه از كجا 

اگر فرمانروا در وظايف .ماندبياغازي و چون بر اين سياق روي بسا كارها كه ناكرده، بجاي مي

.خويش مسامحه ورزد، رعايايش نيز چنين كنند

.كنند در 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

 بدون حمايت ديگران شاد زيند و با رضايت تواننداي از كارگزاران نمياست، آنطور كه طبقه

- ها ايفا نيروهاي 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 استكنندگان نقش

آيد كيل دهنده دولت به وجود مياست، بر اين اساس نوعي موازنه قدرت و نفوذ بين عناصر تش

.تواند ديگران را زير سلطه خود بگيردو كسي نمي

كارمند كشوري، حتي اگر واالترين مقام كشور خويش را احراز كند، نبايد خويش را عقل 

. شود كه با همكاران و حتي با مردم مشورت كندمكرر در مكرر به او سفارش مي. كل انگارد

 كريم و هم بزرگان دين به پرهيز از استبداد و اجتناب از خودرايي در اين باره، هم قرآن

و . اگر مشورت نكنيد، تباه مي شويد:فرمايندمي) ع(علي .  كرده اندتأكيدسفارش و بر مشورت 

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

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 عمده گمارده ميهاي ماموراني كه در طول بزرگراه. ماموران بخش عمومي مطلع باشد

. هاي مربوط به اوضاع را سريعا و به شكل منظم براي او ارسال دارندموظف بودند كه گزارش

معتقدند كه حكمران بايد از وضع رعاياي خود و علل واقعي حوادثي كه قلمرو ) ع(امام علي 

شد برداشت او اگر اطالعات معتبر و موثق در دسترس نبا. حكومت او اتفاق مي افتد آگاه باشد

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 

 با ماموراني كه از هم داستاني. پوشي و بيم به حكمران بگويندحقيقت 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

رفتار تحصيلداران مالياتي، قضات، ماموران پليس، و مفتشين اوزان و مقادير : گويدالملك مي

در موردي كه ماموري از طريق درستي و امانت .رد بازرسي و مراقبت قرار گيردبايد مدام مو

بايد اموال او را . دور افتاده، بايد براي هميشه از خدمت منفصل شود و به كار گمارده نگردد

توقيف كنند، به بيچارگان مظالم او غرامت دهند، و بقاياي داراييش را كه از راه غيرمشروع 

.مايندتحصيل كرده ضبط ن

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، 

پس تواند تنبيه جسماني يا انفصال از خدمت و باز اين كيفر مي.برتوست كه او را كيفر دهي

.گرفتن آنچه به ناروا گردآورده است، باشد

 نقش : داردتأكيدپس، 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

ابر آن، سهولت دسترسي استبداد و توجه به مشاركت، حكومت قانون و برابري تمام افراد در بر

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 

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

اندازه قدرت، اجتناب از به تعويق انداختن امور و رعايت عمل قبلي او، اجتناب از تمركز بي

.اد  موازنه در دستگاه خدمات عموميمديريت زمان، توجه روابط انساني، ايج

جوامع غربي اي در اصول اخالق حرفه- 5-5
 به عنوان يك حرفه و تخصص شناخته شد، به هااناز زماني كه مديريت امور افراد و سازم

.مسئوالن اين امر حساس توصيه شد كه اصول اخالقي و وجدان را همواره مدنظر داشته باشند

با رعايت اصول اخالقي براي اين مديران بيش از ديگران اهميت دارد، زيرا در واقع اين گروه 

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

بندي نظرات نويسندگان و پژوهشگران غربي، به نظرات انجمن به عنوان نوعي جمع

اين انجمن، به آنان كه بنابر الزامات شغلي و . توان اشاره كردرسنلي ميالمللي مديريت پبين

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

.هميشه مقام عالي انساني را مدنظر داشته باشند)1

.نظري اقدام كنندنافع عمومي بر اساس وجدان و بيدر مورد م)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

.درابطه حساس بين شغل، كاركنان، و جامعه را تشخيص دهن)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

كنند، نسبت به همه به همان ميزان كه نسبت به مديران رده باال احساس مسئوليت مي)8

.اشند و در احقاق حق كاركنان بكوشندكاركنان احساس مسئوليت داشته ب

.هاي عادالنه و سازنده پيدا كنندبراي مسايل مربوط به مديريت و كاركنان راه حل)9
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نسبت به اطالعاتي كه از زندگي خصوصي كاركنان در اختيار دارند، محرم باشند و اين )10

.اطالعات را در اختيار همه قرار ندهند، مگر آنكه صالح كاركنان باشد

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

 مصلحت عمومي -5-6-1
. ستهاانهاست و راهنماي كارگزاران و مديران سازماي از ارزشمصلحت عامه، مجموعه

مفهوم مصلحت . ها و آمال سياسي استمحتواي اين مجموعه فراتر از رعايت صرف خواست

.شودقق برابري، مساوات، و عدالت متبلور ميعامه در تقواي رهبران، تح

شود هاي مندرج در نهج البالغه اشاره ميدر خصوص مصلحت عمومي، به برخي از گزاره

كنندگان جامعه گذاران و هدايتكه هر يك رهنمودي است روشن براي سياست

 خدا و كنم به ترس ازشما و همه فرزندانم و كسانم را كه نامه من بدو رسد سفارش مي)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

ه آنان افكني يا خيره نگاهشان كني، با همگان يكسان رفتار كن، گاهي كه گوشه چشم ب)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

. حال آن دسته درباره من نيكوست كه راه ميانه پويد و از افراط و تفريط دوري جويد)3

.زياده روي دست بدارميانه رو باش و از 

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

 مصلحت حكومتي و قانوني -5-6-2
نوني اعضاي جامعه در قالب موازين و اصول مصوب تبيين مصالح و منافع حكومتي و قا

اما . ها رعايت قانون و احترام به آن استهاي كارگزارن و مديران سازماناز تكليف.شوندمي
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بايد به خاطر داشت كه رعايت قانون به معناي پيروي بي چون و چرا و ماشيني از قوانين نيست، 

كنند و آن را با مصالح مراجعان و مصالح قانوني را با بلكه مديران بايد روح قانون را درك 

.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 ردهبدان وسيله به هم پيوسته اند، و رعيت با يكديگر سازش ك

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

 بود سخن او را بشنويد و او را آنچه حق..... هاي ترس از دشمن روي بر نتابد در ساعت

.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 

. و ازلي استمگر در مورد كتاب خدا كه حكم آن ابدي. و اصالح الزم ايجاد كرد

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 

د به گونه اي توجه شود كه هيچ يك به مصالح عمومي، قانوني، شخصي، و سازماني باي.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 انساناي به دست آورده آنچنان حاكميت و سلطههااندر برخي جوامع، سازم

گيرد ها و خصوصيات سازمان را به خود ميانسان سازماني، ويژگي. و برده خود مي كننداسير 

در منشور اخالقيات سازماني، مصلحت و منفعت سازماني . شودو از خصايص انساني عاري مي

.هاي ديگر، مخدوش و منكوب نشونداي تدوين شود كه ارزشاي بايد بگونهو حرفه

وجه به دانش و علم در رشته كاري، و ايجاد وحدت در وري ، تخصص گرايي، تبهره

.اي بايد مدنظر باشندهايي هستند كه در مصالح سازماني و حرفهسازمان از زمره مقوله
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: 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 مهرهجايگاه زمامدار در اين كار، جايگاه رشته)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

 گذاردهاتبدان 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 شود، مصلحت سازماني و حرفهمستفاد مي) ع(همان گونه كه از سخنان موال علي 

.صه ميشودموارد زير خال

اند، هاي تسبيح، وحدت بخش و انسجام دهندهمديران 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•

.المال و اموال سازمان باشيدحافظ بيت•

.ز ياد نبريدمراقبت و نظارت را ا•

.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
.بخشدو توان ميانسجام ميان افراد و اعضاي جامعه و پيوند آنها با دولت، به حكومت نيرو 

ها يكسان باشند ديگر هاي موردقبول جامعه و سازمانها و انتظارات فردي و ارزشهرگاه ارزش

هايي فردي محسوب ارزش. توان بين مصلحت شخصي و سازماني و عمومي فرقي قايل شدنمي

اني و شوند كه اگر افراد آنها را در سازمان رعايت كنند موجب تسهيل امور دولتي و سازممي

.شودهايي در جهت مصالح عمومي در جامعه ميبرداشتن گام



81818181مديريت اخالقي در خدمات عمومي مديريت اخالقي در خدمات عمومي مديريت اخالقي در خدمات عمومي مديريت اخالقي در خدمات عمومي 

در اين زمينه بسيار توصيه شده است كه به بيان برخي از آنها ) ع(در سخنان گهربار علي 

: پردازيممي

پسركم، خود را ميان خويش و ديگري ميزاني بشمار، پس آنچه را براي خود دوست )1

آنچه و را خوش نيايد براي او ناخوش شمار و ستم داري براي جز خود دوست بدار و 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

 هواي خويش را در اختيار گير و بر پس نيكوترين اندوخته خود را كردار نيك بدان و)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 مبدين

به طور خالصه، .تواند بخش اصلي منشور اخالقيات سازماني ما را تشكيل دهداست كه مي

: توان در موارد زير خالصه كردمي) ع(حت شخصي را از ديد امام علي مصل

.در انجام دادن امور، خودپسندي پيشه نكنيد-

.خويشتندار و شكيبا باشيد-

.پرهيزكاري را در همه امور از ياد مبريد-

).3-21، 1385منوريان، (.راستگو و درستكار باشيد و كردارتان را نيكو گردانيد-
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اياي چهارگزينههنمونه سؤال
باشد؟هاي زير مي تعريف كداميك از گزينه»خلق و خو و رفتار عادت شده «-1

 اخالق)ب رويه)الف

 ارزش انساني)د شخصيت )ج

هـاي عمـومي كـداميك از       از ويژگـي  "ايمان به ارزش كار، امانت و تعهد و دانايي و توانـايي             "-2

؟باشدهاي زير از ديدگاه اسالم ميگزينه

 مديريت )باي   اخالق حرفه)الف

 اخالق اداري )د اخالق فردي)ج

؟استكداميك از موارد زير ) ع(البالغه و حضرت علي مصالح چهارگانه از ديدگاه نهج-3

 مصلحت اجتماعي )ب مصلحت حكومتي و قانوني )الف

 مصلحت سياسي )د مصلحت ديني و اسالمي )ج

ري و شكيبايي، پرهيزكاري، راستگويي و درسـتكاري جـزو كـداميك از             هاي خويشتندا  ويژگي -4

باشد؟مي) ع(مصالح چهارگانه از ديدگاه حضرت علي

 مصلحت سازماني)ب مصلحت اجتماعي )الف

 مصلحت شخصي )د مصلحت عمومي )ج

ام هاي تجربه كاري و حيا، از خانواده صـالحي بـودن و اخـالق كـريم داشـتن را در كـد                      ويژگي -5

توان خالصه كرد؟گزينه زير مي

 رفتار مودبانه كارگزاران)ب عدالت و برابري)الف

 اصل خدمتگزاري)دساالري شايسته)ج

هـا و آمـال سياسـي فراتـر         هاست كه از رعايت صرف خواست     اي از ارزش   كدام گزينه مجموعه   -6

است؟

 مصلحت حكومتي)ب مصلحت عمومي)الف

مصلحت فردي)د مصلحت قانوني)ج

؟شودوري، تخصص گرايي، توجه به دانش و علم در رشته كاري در كدام گزينه ديده مي بهره-7

 مصلحت سازماني)ب مصلحت عمومي)الف

 مصلحت حكومتي)د مصلحت فردي)ج



ايهاي چهارگزينهنمونه سؤالپاسخنامه 

گزينه صحيحشماره سؤالگزينه صحيحشماره سؤال

بخش سومبخش اول

ب1ب1
د2ب2
الف3ج3
ب4ب4
ب5الف5
ج6
د7
ج8
ج9
ب10

بخش چهارمبخش دوم

ب1ب1
د2د2
الف3ج3
ج4ب4

د5

بخش پنجم

ب1
ب2
الف3
د4
ج5
الف6
ب7



منابع و مĤخذ

.، سايت قشم نيوز1388،مبناي حق نظارت همگاني چيست؟اسماعيلي، محسن، -1

، سايت 1384و جايگاه مردم،) ره(مقاله مشروعيت از ديدگاه امام خميني رنجبر، مقصود، -2

حوزه

1379، 32 مجله حضور شماره مشروعيت سياسي در حكومت اسالمي،نژاد، عباس، سليمان-3

1383 نشر مجنون، اي،اخالق حرفهاحد، فرامرز قراملكي، -4

 انتشارات موسسه فرهنگي حقوق متقابل مردم و حكومت،قدردان قراملكي، محمدحسن، -5

1381دانش وانديشه معاصر، 

1388 سايت آفتاب، بهمن ساالري ديني،مردمكريمي، محمود، -6

36 مجله پرسمان، شماره ساالري ديني،مفهوم مردممحمدي، عليرضا، -7

 انتشارات موسسه عالي آموزش و ،هاي سازمانياخالق كار و ارزشمنوريان، عباس، -8

1385ريزي، پژوهش مديريت و برنامه

ن سايت مجلس خبرگا،پرسشگرىنظارت و-9


	fehrestmataleb.pdf
	moghadameh.pdf
	bakhsh1.pdf
	bakhsh2.pdf
	bakhsh3.pdf
	bakhsh4.pdf
	bakhsh5.pdf
	pasokhnameh.pdf
	manabeh.pdf



