
 

 اسالمی حکومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 (البالغهنهج  دیدگاه از)
 2)ايران( محمد  ادق انصاری، 1)افءانستان( آمن  احسانی

 01/03/1396پذیرش:                     18/09/1395دریافت: 

 چکیده
شود؛ ترسیم می الهی و دینی بانیم اساس بر حاكم قوانین ،اسالمی حکومت در

 از توقع ؛ از همین رو،است مدارانهدین رفتارهای ،ایجامعه چنین از انتظار لذا

 مخالف از اعم -دیگران با را خود رفتارهای كه ،است این حکومت این حاكمان

 نیز مردم از ،ترتیب همین به؛ گردانند استوار دینی دستورات اساس بر -موافق و

از . نمایند تنظیم دینی روابط اساس بر حکومت، با را خود روابط رودیم انتظار

 حمایت او، دستورات از اطاعت ، مردم بر حاكم حقوق ترینمهم ازطرف دیگر، 

 اندیشه در .است حاكم و حکومت به نسبت خیرخواهانه رفتار داشتن و او از

و به دور  -متقابل و نبهدوجا ایرابطه حکومت، و مردم حقوقی رابطه علی امام سیاسی

 این سوی دو هر در هست، حقی اگر كهاست؛ چه این -از هر گونه تبعیض و دوگانگی

در این پژوهش . هستند آن رعایت به ملزم طرف دو هر وجود دارد؛ به نحوی كه رابطه

مطابق با  -شود به بررسی حقوق متقابل مردم و حاكم در دین اسالمتالش می

 پرداخته شود. -ارزشمند نهج البالغههای محموعه آموزه

 علی امامحاكم،  مردم،حقوق متقابل،  اسالمی، حکومت: واژگان كلیدی

                                                           

 ،المصطفی مجازی دانشگا  قرآن، علوم و تفسير گرو  ارءد کارءناسی دانشجوی -1

 hosseinisarvar@gmail.com ، ايران قم،

 ، ايران قم، ،المصطفی مجازی دانشگا  ارزءيابی، و ريزی برنام  مسذول کارءناس -2
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 مقدمه

یت، هدایت، به مفهوم مدیر حکومت در اندیشه و سیره امام علی

 حضرت،و این مفهوم در سخن و عمل  ،ستمحبت، مشاركت و خدمت ا

  جلوه یافته است.

 تماثل» یا «تکلیف و حق تماثل» عنوان با اصلی علوی، جامعه در

 یا شخصی برای حقی هر كه بیان این به دارد؛ وجود «متقابل حقوق

 آن، مفاد كه گردد،می ثابت هاآن برای نیز تکلیفی شود؛ ثابت اشخاصی

 به یعنی -مساوی و عادالنه -رابطه این است؛ مقابل طرف برای حق اثبات

 میزان همان به هستند، محق اسالمی محاك برابر در مردم كه مقدار همان

 1.هستند مکلف او برابر در نیز

 : فرماینددر این ارتباط می امیرالمؤمنین علی

«

 نیز او زیان به ناگزیر شود، اجرا كسی سود به اگر حق 2؛«

 او سود به روزی شود، اجرا كسی زیان به چون و رود؛می كار به روزی

 و شود اجرا كسی سود به حق باشد بنا اگر. داشت خواهد جریان نیز

 .هاآفریده دیگر نه است سبحان خدای مخصوص این باشد، نداشته زیانی

 صورت به كه است، انسان طبیعی حق حقوق، این تمامی اساس، این بر

 است؛ شده داده او به -انسان ذاتی ارزش اساس بر -تولد بدو همان از فطری

                                                           

 .1388ی، ير. ک: موسوی بجنوردی و  فا -1

 .216نهج البالغ ، خطب   -2



 129/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 حقوقی بلکه كنند؛ اعطا مردم به را آن بخواهند حاكمان كه نیست حقی لذا

 . هستند آن شمردن محترم و رعایت به وظفم همواره كه است

 وظایفی اسالمی حاكم و حکومت قبال در نیز مردم دیگر، طرف از

 .بود خواهد سازنده -متقابالً  -كنند عمل شایسته نحو به اگر كه ،دارند

 و اندیشه در حاكم و مردم متقابل حقوق بررسی مقاله، این از هدف

 .شود بررسی علمی رویکردی با شودمی تالش كه است، علی امام سیره

 كلیات پژوهش

 حکومتأ. مفهوم 

فرمان دادن، امر كردن،  عبارت است ازدر معنای لغوی حکومت 

 1فرمانروایی، سلطنت، پادشاهی، داوری و قضاوت كردن.

 ی نیز به تعاریف زیر آمده است:اصطالح مفهوم حکومت از حیث

 گذاری،قانون و كند؛می نهی و امر كه است، سیاسی قدرت نوعی -1

 مسئولیت چنینهم دارد؛ عهده بر را اجرا و گذاریسیاست

 2كشد.می دوش بر را امنیت و نظم برقراری و داوری و قضاوت

 و اجتماعی طبقات روابط تأمین برای كه هاسازمان از ایمجموعه -2

 جامعه در كه هاییسازمان آیند؛می وجود به جامعه، انتظام حفظ

 3ند.ندار وجود ابتدایی

                                                           

 ل ماد  حکم.ي، ذ1، ج1367ن، يمع -1

 .36، ص. 1380باباپور،  -2

 .100، ص. 1375ی، يباباعلی -3
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 است، كشور كل مفهومی سیاسی ساختار یا حالت شامل حکومت -3

 قانون اساس بر یعنی -مردم شدهاعالم رضایت اساس بر كه

 1.دارد موجودیت -كشور اساسی

 را هاآن كه است، حاكمه هیئت و رعایا بین ایواسطه حکومت؛ -٤

 سیاسی آزادی حفظ و قانون اجرای و ساخته، مربوط همدیگر به

 2.گیردمی هعهد به را

كه بنا به تعاریف و رویکردهای تعداد زیادی از نتیجه آن -

 و مال جان، بر تسلط مفهوم به حکومت محققان علم سیاست،

دانسته شده است؛ به  مردم امور در تصرف و مردمان ناموس

 شکل جمعی یا فردی خودكامه هایحکومت همین قرینه نیز

 .گرفته است

 همین شوندگان حکومت چون ،ردموا بسیاری در بنابراین -

 و گریسلطه این ،اندداشته حکومت مفهوم از را دریافت

 در -؛ لذااندداده تن نبه آ و ،دانسته طبیعی امری را رواییفرمان

 كه ،شده دور چنان خود واقعی مفهوم از حکومت -مواقع بعضی

 برخی كشاندن بندگی به صورت به و 3مطلقه حکومت مفهوم به

 .است كرده وهجل دیگر

                                                           

 .239 ص. ،1379 اد،رافشاری آقابخشی و: از نقل ب  ؛(سياسی مطالعات کارءناس) مجتهدزاد  پيروز تعريف -1

: از نقل ب  ؛(Jean-Jacques Rousseau) -سوئيسی متفکر -روسو ژاک ژان تعريف -2

 .389 .ص ،2ج ،1358 فاستر،

3. Absolute Government 



 131/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 از بسیارینتیجه چنین رویکردی این شده است، كه  -

 خودكامگی و خودرأیی با را حکومت مفهوم ،گرانحکومت

 -بالطبع و -پنداشته خویش حق را حکومتلذا  ؛ببینند مترادف

 اندیشیدن، اجازه رو این از؛ دنیستن قائل حقی هیچ دیگران برای

 جز -را كردن نصیحت و كردن انتقاد كردن، انتخاب گفتن، سخن

 .دادندنمی كسی به -پسندیدندمی چه آن در

 مفهوم حقب. 

 سزاوار، معنای به فارسی زبان در و ؛است حقوق كلمه مفرد لغت، در حق

 . است باطل مقابلدر  و روا

 در حق بنابراین، 1دارد؛ را معنا همین كلمه حق، معادل نیز عربی زبان در

 .شودناروا به كار برده می مقابل در روا كه گونههمان است؛ باطل مقابل

علیحکومت در اندیشه و سیره امام

 -آذربایجان استاندار -قیس بناشعث به كه اینامه در امیرالمؤمنین علی

 فرمایند:به شرح زیر، بیان می را حکومت انسانی و درست مفهوم نوشته است،

«

 2؛«

                                                           

 .81ر. ک: اسراا،  -1

 .5نهج البالغ ، نام   -2
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 از و توسرت؛ گرردن بر امانتى بلکه نیست؛ تو طعمه فرمانرواییت حوزه

 نرسرد را تو. توست از فراتر كه باشى، كسى فرمانبردار كه اندخواسته تو

 كرارى درگیرر را خود دهى، یا فرمان را رعیت خواهى، چه هر خود كه

 مرالى ترو دسرتان در. باشد رسیده تو به دستورى كهآن مگر كنى؛ بزرگ

 مرن بره را آن ترا هسرتى دار خزانره تو و بزرگ، خداوند اموال از است

 .والسالم. نباشم والیان بدترین تو براى من كه است امید. كنى تسلیم

 هر نیست، كه زمامداران اختیار در ایطعمه حکومت اساس، این بر

 گردن بر یامانت و مسئولیت حکومت، ؛ بلکهكنند عمل ،بخواهند گونه

 خود اقدامات برای و بوده، گوپاسخ به نحوی كه باید ؛است زمامداران

 .دنباش داشته حجت

 -به همین سبب حضرت، خطاب به یکی از كارگزاران و صحابه خود

 فرمایند:می -مالک اشتر نخعی

«

 وجود آن از رفتن بیرون راه كه خشمى به و 1؛«

 ،دهمىم فرمان ام،گمارده برشما من كه ،مزن فریاد و ؛مکن شتاب ،دارد

 ضعف و كاهش و دل، فساد موجب وضع این كه ؛شوم اطاعت باید

 .است قدرت زوال شدن نزدیک باعث و دین،

 به را انسان حکومت، از گرانهسلطه و خودكامه فهمبه این قرینه، 

 كه كند تصور انسان ؛ چرا كه وقتیكشاندمی تکبر و غرور سركشی، تندی،

                                                           

 .53نهج البالغ ، نام   -1



 133/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 فرمانگونه اختیاری باید ن هیچبدو دیگران و ،است مسلط دیگران بر

 خواهد دست از را خود عقل و خرد و شده، بیرون انسانی مرتبه ازببرند، 

؛ لذا حضرت به جای چنین رویکردی، حاكمان را به مهربانی و محبت داد

 1.كندبا مردم دعوت می

حضرت در بیانی دیگر، مفهوم حقیقی حکومت را پاسداری از حرمت، 

 فرمایند:مردم معرفی كرده، و میهای حقوق و آزادی

 در خداوند پاسبانان حاكمان 2؛«»

 هستند. زمین

- 

 حقوق مردم بر حکومت در حکومت اسالمی

 گفتار در -خود ماهه نه و سال چهار خالفت دوره در علی امیرالمؤمنین

اند؛ به نحوی كه داشت مردم عمومی حقوق به ایویژه توجه -رفتار و

 ه و تأكید بر حقوق مردم، منبعیدقت و توجه در ابعاد مختلف این توج

و  مطمئن معیاری و مالک و اجتماعی، -حقوقی هایپژوهش در نظیركم

 های انسانی است.و سایر حقوق بشر حقوق رعایت و تدوین ناپذیر درخدشه

                                                           

 .53نهج البالغ ، نام   ر. ک: -1

 .332 حکمت، همان -2
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 به نسبت ضرتح سخناناز  رخیبه بیان ب شوددر این بخش، تالش می

 :شود اشاره حقوق، این از بعضی

 ساواتبرابری و م -1

 در هاانسان كه است، ثابت انسان برای جهت آن از برابری و مساوات حق

 . ندارند یکدیگر به نسبت تمایزی گونههیچ خلفت، و آفرینش اصل

 مرردم عامره برا را او نسربت نخعری، اشتر مالک به خطاب علی امام

 :داردمی بیان چنین

 مرردم 1؛«»

 تو هستند. هایى مانندانسان و یا تو هستند، دینى برادر یا: گروهند دو بر

 از -ذاتراً -بشرر افرراد كره كنردمی ایجاب واحد خلقت اساس، این بر

 رنگ، زبان، نژاد، مثل تمایزاتی و باشند؛ برخوردار یکسان منزلت و حقوق

 . وارد نسازد حقوق این بر ایخدشه اقلیمی شرایط ،طایفه و قبیله

 یمختلفر جهرات از دیگر،همر بره نسبت هاانسان برابریبه طور كلی، 

در ادامه به برخی از این جهات از دیدگاه حضررت،  كه است، بررسی قابل

 شود:پرداخته می

 تساوی مردم در برابر حقوق -

«

 2؛«

                                                           

 .53نهج البالغ ، نام   -1

 .50همان، نام   -2



 135/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 پنهران جنرگ راسررا جز شما از را چیزى كه است، من بر شما حق بدانید

 هریچ و نردهم، انجرام الهى احکام در مگر شما مشورت بى كارى ندارم، و

 نرسرانم جایش به را آن تا نیندازم، و تأخیر به موضعش از را شما از حقى

 .باشید مساوى ،من نزد حق به نسبت شما همه كه این و بازنایستم،

 برابری مردم در مقابل قانون -

« 

 و كتاب خردا به عمل ما بر شما حق 1؛«

 .است حضرت آن سنت داشتن برپا او، و حق به قیام و خدا، رسول روش

 المالتساوی در بیت -

 2؛«»

 ترا داشرتممرى برابر كردن پرداخت در را همه بود، من خود از مال اگر

 خداست. مال مال، كهاین به رسد چه

«

 هسرتند ما و تو نزد كه مسلمانانى حق كه باد معلومت 3؛«

 .است برابر ،المالبیت از برىسهم در

 تأمین معیشت -2

 بر مردم اساسی و مهم حقوق از یکی آسایش، و رفاه معیشت، آوردن فراهم

 صحیح ریزیبرنامه و فقرزدایی با باید است؛ چرا كه حاكم اسالمی حکومت

 نماید. فراهم را مردم رامشآ و آسایش زمینه معیشت، نیز تأمین و اقتصادی

                                                           

 .168نهج البالغ ، خطب   -1

 .126همان، خطب   -2

 .43همان، نام   -3
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 نمودن آباد و عمومی رفاه به توجه علی حضرت راستا، همین در

 بر جامعه و افراد حقوق از را مردم شرافتمندانه زندگی تأمین و هازمین

 : فرمایندمی و دانسته، خود

- «

 كنریم آشکار شهرهایت در را اصالح برنامه و 1؛«

 گردد. اقامه اتشده معطل حدود و یابند، ات ایمنىكشیده ستم بندگان تا

- «

         كنررد،  اكتفررا كفررافش مقرردار برره كررس كرره آن و 2؛«

 .گرفته است جاى خوشى در و پیوسته، آسودگى به

 و آبادانی اشتر، مالک به نامهامر ابتدای در بنا به همین قرائن، حضرت

 متذكر و شمرده، حاكم بر مردم حقوق از را روستاها و شهرها رونق

 ،باشد معطوف كشور و زمین نیآبادا به باید حاكم، همت اولین كه شودمی

 مالیات آبادانی، بدون زیرا ؛بیندیشد خراج و مالیات به بعد مرحله در و

 و شهرها خرابی به آبادسازی، و عمران بدوننیز  مالیات و ؛ندارد معنی

 3.شودمی منجر حکومت زوال و مردم حق تضییع و نابودی

                                                           

 .131نهج البالغ ، خطب   -1

 .370همان، حکمت  -2

 .53ر. ک: همان، نام   -3



 137/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 ،عمومی سایشآ و رفاه تحقق جهت در دارد وظیفه حکومتبنابراین، 

 از را استکباری اقتصاد درست، تدبیر با و انجام داده، یدقیق ریزیبرنامه

 1.برساند عادالنه حقوق به را مستضعف مردم و ،برده بین

 را آنان معیشتی تأمینو  مردم مالی حقوق استیفای حضرت،چنین هم

 فرماناشتر  مالک بهبه نحوی كه  ؛كندبیان می حکومت اساسی امور از

 :نماید تأمین كامل طور به را مردم معیشتی زندگی دهدمی

«

ده؛  فرراوان را آنران جیره سپس 2؛«

 و اسرت؛ وجودشران، قروت اصالح در انآن براى برنامه این زیرا

 .است نیاز كننده بى است، آنان زیردست چهدرآن ازخیانت

 تعلیم و تربیت -3

 و ،مختلف هایزمینه در هاآن ساختن آگاه حاكم، بر مردم حقوق از یکی

 . است جامعه افراد استعدادهای شکوفایی و رشد زمینه نمودن فراهم

  د:انرابطه فرموده این در علی امام

 3؛«» -

 و اسرالم احکرام و حردود كه است، الزم شهری هر پیشوای و امام بر

 .بیاموزد خود همشهریان به را ایمان

                                                           

 . 34و105ر. ک: نهج البالغ ، خطب  -1
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- «

 پرای بره را حج مردم برایپس  1؛«

 یرک در گاهشام و بامداد در ،آور یادشان به را خداوند روزهای و ،دار

 فتواها با ،دارند دینی هایپرسش كهآنان بنشین؛ مردم با عمومی مجلس

 .بده آموزش را آگاهنا و ،بگردان آشنایشان

 ؛نددارمی بیان را مردم و حاكم متقابل حقوق وقتی چنین، حضرتهم

 كماالت نمودن شکوفا و اخالقی فضایل بالندگی و رشد و عمومی آموزش

 2نمایند.می معرفی حکومت اساسی امور از رامردم  انسانی

 تعالی و رشد و تربیت زمینه كردن فراهم نیز دیگر كالمی در حضرت

 3.فرمایندمی بیان زمامدار همت وجهه را ردمم

 تأمین آزادی -4

 مختلف هایزمینه در هاآن آزادی تأمین حاكم، بر مردم حقوق دیگر از

 .است اجتماعی زندگی

 امام علی كه ،علوی فرهنگ دراشاره شده  آزادی به طور كلی،

 د،ندانمی الزم حاكم بر مردم حقوق از یکی عنوان به را آن نمودن فراهم

 . است نبوی شریعت و قانون چارچوب در

                                                           

 .67نهج البالغ ، نام   -1
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 139/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 مطرح نمود: زیر عناوین با توانمیرا  آزادی نوع این

 آزادی عقیده -

 آزادی شود؛ از جمله:های مختلفی بیان میاین شکل از آزادی، به صورت

 عقیده، كه در تحمیل در عقیده و آزادی بیان در آزادی عقیده، داشتن در

كه است؛ چنان محترم مختلفش صور با عقیده آزادی علوی حکومت

 -خود عقیده داشتن خاطر به گاههیچ -دینی هایاقلیت یا الحادی افکار

 . نشدند محروم حقی از

 مثل را جامعه در دینی هایاقلیت حقوق از دفاع امیرالمؤمنین علی

 واكنش و انبار شهر حادثه ند، كهدانستمی الزم خود بر ،مسلمانان حقوق

 1.است ادعا اینهای نمونهاز  مورد، آن در حضرت

 دارای و متحجر نگر،سطحی مردمی كه را خوارج حضرت حتی

 به هر چند گذاشت؛ آزاد خود عقیده بیان در بودند، خطرناک ایعقیده

پرداخت تا منجر به  حق جبهه هایاندیشه و افکار روشنگری و تبیین

  نما جلوه دادن باطل نشود.حق

 :نویسدمی رابطه ینا در مطهری شهید

 رفتار دموكراسی و آزادی درجه منتهی در خوارج با امیرالمؤمنین

 برایش سیاسی اعمال گونه هر ،رعیت هاآن و است خلیفه او ؛كرد

 آنان سهمیه حتی و ،نزد شالقشان و ،نکرد زندانشان او اما بود؛ مقدور

 .نکرد قطع المالبیت از را
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 و خودش حضرت و ،بودند آزاد دهعقی اظهار در جاهمه در هاآن

 آزادی مقدار این شاید... شدندمی روروبه آنان آزاد عقیده با اصحابش

 با درجه این تا خود مخالفین با حکومتی كه ،باشد سابقهبی دنیا در

 2.باشد كرده رفتار 1دموكراسی

 آزادی بیان -

 هتوج مورد حاكم بر مردم سیاسی حقوق از یکی عنوان به بیان آزادی

 :فرمایدمی اشتر مالک به خطابجا كه ؛ تا آناست بوده علی امام خاص

«

  3؛«

 ده؛ قرار نیازمندند، تو شخص به كه آنان براى را وقتى خود جانب از

 و كرن؛ فرارغ كرارى از هرر آنران براى را خود وجود وقت آن در و

 تو كه خداوندى براى و باشد، عمومى مجلس در آنان براى جلوست

 و پاسرربانان از یرراران و لشررکریان و كررن؛ آفریررده اسررت، تواضررع را

 نیازمنردان دار ترا سرخنگوى بركنرار مجلس این از را خود محافظان

         بگویررد؛  تررو سررخن بررا و تردیررد و لکنررت و نگرانررى ترررس برردون

                                                           
1. Democracy 

 .311، ص. 16، ج1381مطهری،  -2

 .53نهج البالغ ، نام   -3



 141/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 و خرویىتنرگ كرن، تحمل را نزدن آنان حرف درست و خشونت گاهآن

جوانب  خداوند تا كن دور خود از را آنان به نسبت خودپسندى و غرور

 .كند واجب تو بر را طاعتش ثواب و بگشاید، تو بر را رحمتش

عقید و آزادی بیان،  بیان این نکته نیز الزم است، كه در كنار این آزادی -

 و گفتاری اظهار عقیده یا بیان در دارد؛ لذا حدودی حقی نیز هر

 فساد، و فحشا اشاعه دیگران، آبروی و حیثیت به تعریض نوشتاری،

 و به طور كلی، تحریک و اسالمی هایارزش با ضدیت اكاذیب، نشر

 .است ممنوع -شرعاً و اخالقاً عقالً، -عمومی نظم در اختالل به تشویق

 حقوق حاكم بر مردم در حکومت اسالمی

  حاكم هایویژگی و شرایط. أ

 صفاتی و شرایط سلسله یک بشری، جامعه در رهبری و حاكمیت اهمیت

 راه از حاكمیت نباشد، شرایط این اگر كه ،كندمی ایجاب حاكم در را

 . گرددمی منحرف مستقیم

 ترینسخت از یکی مردم امور اداره گرفتن عهده بهبه طور كلی، 

 كسانی تنها هایی است، كه بر عهده حاكم قرار گرفته است؛ لذامسئولیت

 این شرایط كه ،نمایند ادا را خویش مسئولیت و شده، موفق توانندمی

 .باشند دارا را بزرگ مسئولیت

 فرمایند:می میرالمؤمنین علیبنا به اهمیت این مقوله، ا

« 
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  1؛« 

 بخیل احکام، نباید و اموال و جان و نوامیس بر حاكم كه نیددامى شما

 نباید و باشد؛ خود، حریص نفع به مسلمانان مال گردآورى در تا باشد

 تا باشد ستمکار نباید و كند؛ گمراه را مردم جهلش با تا باشد جاهل

 از وحشت در نباید و نماید؛ محروم از حقوقشان خود ستم به را آنان

 ترجیح دیگر قوم بر را قومى تا باشد هادولت دنش دست به دست

 از را مردم حقوق تا باشد داورى و حکم در خواررشوه نباید دهد؛ و

 تعطیل نباید و نماید؛ صاحبش توقف به حق رساندن در و ببرد، بین

 .كند هالكت دچار را امت سبب، این به تا باشد پیامبر سنت كننده

 ضروری شرایطی احراز حکومت، امور انجام در حاكم برای ،بنابراین

 شود:می اشاره -فشرده طور به -هاآن از برخی به كه ،است

 ایمان -1

 نبوی سنت و قرآن تعالیم به و بوده، اسالم دین به معتقد باید اسالمی حاكم

 بر حاكمیتی غیر مسلمان، و كافر برای خداوند زیرا باشد؛ داشته ایمان

 :فرمایدمی كهچنان است؛ نداده قرار مسلمانان

 خداوند و 2؛«»

 است. نداده تسلطی مؤمنان، بر را كافران هرگز

                                                           

 .131نهج البالغ ، خطب   -1
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 143/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 اساس بر بخواهد ملتی هر كه كندمی حکم نیز عقلاز طرف دیگر، 

 د؛ چونباش آنان عقاید به معتقد آنان حاكم باید ؛كند زندگی خود عقاید

 كه داشت انتظار او از توانمین ندارد؛ ایمان اسالم معتقدات به كه كسی

 .نماید عمل اسالم دستورات طبق

 عقل و درایت -2

 فرمایند:در این ارتباط می امیرالمؤمنین علی

«

 دلی و گویا، زبانی و اندیشمند، قلبی به رهبر و پیشوا 1؛«

 است. نیازمند باشد، استوار حق اقامه بر كه

 امور اداره در خطاها و هالغزش بیشترین كه جاست،آن مطلب قرینه

 زمامداری امور در كافی خردورزی و تدبر و تعقل نبود نتیجه جامعه،

 :فرمایندمی حضرت كهچنانهم است؛

 خواب از 2؛«»

 .طلبیممى یارى او از و بریم،مى پناه خدا به، لغزش زشتى و عقل

 علم و معرفت -3

 و بصیر و الهی، مقررات و احکام در فقیه شناس،اسالم باید حاكم شخص

 امور اداره در تا باشد سیاسی بینش دارای نیز و روز، مسائل به نسبت آگاه

 1.نشود مغلوب و عاجز جامعه
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 از یکی معرفت، و علم صفت به حاكم بودن متصفبنابراین، 

 دست به برای كسی ،مردم میان از ؛ لذااست زمامداری شروط تریناساسی

 ترعالم و ترآگاه همه از كه ،است سزاوارتر امور اداره و حکومت گرفتن

 :دنفرمایمی امام علی كه نانچ ؛باشد

« 

 آنان داناترین و حکومت، به مردم تواناترین كهآن مردم! اى 2؛«

 .است ترشایسته حکومت به همه از ،است حکومت كار در خدا امر به

 عدالت -4

 . است عدالت به او اتصاف باشد؛ دارا باید اسالمی حاكم كه شرطی ترینمهم

 كه دارد؛ داللت زیادی روایات و آیات حاكم، برای صفت این لزوم بر

 مورد این در علی حضرت دیدگاه -تنها -بحث مقتضای به توجه با در

 :شودمی بیان

« 

 خدا بندگان برترین كه باش آگاه 3؛« 

 تسن كند، هدایت و شده هدایت كه است عادلى پیشواى ،خدا نزد

 .بمیراند را مجهولى بدعت و دارد، پا به را معلومى

                                                                                                                       

 .131، خطب  نهج البالغ  -1
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 145/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

جاست كه فقدان عدالت در زمامداری و آناهمیت این مقوله تا 

پیشه، امری غیر ممکن توصیف شده حکومت جامعه بدون حاكمی عدالت

 فرمایند:كه حضرت میاست؛ چنان

 داوری 1؛«»

 عادل ایپیشو بدون ،جمعه نماز اقامه و حدود اجرای و حکومت و

 .نیست پذیرانجام

 حقوق حاكم بر مردمب. 

 ،نموده بیان مردم بر حاكم حقوق به نسبت را مطالبی علی امیرالمؤمنین

 :است چنین آن خالصه كه

 اطاعت از دستورات حاكم -1

«

 مردم! اى 2؛«

 شما بر من كه حقى اما وحقی؛  من بر را شما و، است ىحق شما بر مرا

 چون من از اطاعت و بخوانم، را شما كه وقتىاست  دعوتم اجابت ،دارم

 .كنم صادر دستورى

است؛ به نحوی كه  چنین تبعیتی از حاكم در منطق حضرت، بحثی وجوبی

مخالفت با آن، موجب زوال حکومت عدل، و جایگزینی آن با حکومت 

 فرمایند:كه حضرت میچنانجور و فسق خواهد شد؛ هم
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« 

  

 تحج از پیروى 1؛«

 كهاین بدون؛ كنید اطاعت خدا تحج از شماست، زندگى حافظ خداوند

در  ؛كنید پیروى باید قسم خدا به. گردید مجبور آن به و ،شوید سرزنش

 آن و گرفت، خواهد شما از را اسالم حکومت خداوند غیر این صورت،

 .داد نخواهد شما دست به ،نکند منتقل دیگرى به تا را

 وفا به عهد و پیمان -2

و در  2است، كریم قرآن مؤكد دستورات از كه پیمان، و عهد و بیعت به وفای

 در مجموعه ارزشمند 3گرفته است، به فراوانی مورد تأكید قرار روایات نبوی

 : است شده معرفی مردم بر حاكم حقوق از یکی البالغه نیز به عنوان نهج

«

 حقی؛ و من بر را شما و است، حقى شما بر مرا مردم! اى ٤؛«

 اید.نموده من با كه است بیعتى به وفا دارم، شما بر من كه حقى اما

 اطاعت و فرمانبری برای بستن پیمان حضرت، كالم در بیعت از منظور

 در كه بندند،می پیمان خویش امیر با كنندهبیعت  است؛ چرا كه اشخاص

 كشور، اداره امور در و ند،باش او نظر تسلیم مسلمانان، و خود به مربوط امور

 . نمایند اطاعت شود،می گذاشته هاآن عهده بر حاكم ناحیه از كه تکالیفی و

                                                           

 .168، خطب  نهج البالغ  -1
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 147/ اسالمي حكومت در حاكم و مردم متقابل حقوق

 

 حق اثبات موجب كه است؛ پیمان و عهد سنخ از بیعت انعقاد بنابراین،

 ؛هستند آن رعایت به مکلف كنندگان بیعت و ،شودمی شونده بیعت برای

 .باشند وفادار خود پیمان و دعه به خواهدمی مردم از لذا حضرت

 خیرخواهی نسبت به حاكم -3

غفلت نکردن مردم از حاكم و خیرخواهی نسبت به  در منطق امام علی

 او، از دیگر وظایف مردم در قبال حاكم بیان شده است: 

«

 شما بر مرا مردم! اى 1؛«

 ،دارم شما بر من كه حقى اما و؛ ىحق من بر را شما و، است ىحق

 است. غیاب و حضور در من به نسبت خیرخواهى

 مقبولیت نشانه حکومت، با مردم خیرخواهی و همکاریبه طور كلی، 

؛ چرا كه بخشدمی حاكمیت توان و درتق حاكم، به به نحوی كه است؛ آن

 .نیست كشور اداره به قادر باشد، نداشته خود كنار در را مردم حاكم اگر

چنین حضرت در مواردی دیگر، همین تکلیف را یادآور شده، و از هم

خواهد كه همواره خیرخواهی و نصیحت را در قبال حاكم، به مردم می

 ای برای خود تلقی كنند:عنوان وظیفه

 مرا پس 2؛«»

 .كنید یارى تردید و شک و خیانت از خالى خیرخواهى به
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 نصیحت و خیرخواهی مشاركت، فرهنگ آن در كه ایجامعه بنابراین،

 فرمایند:كه حضرت می؛ چناناست دور به خدا رحمت از نباشد؛

«

 و ندارد، وجود خیرخواهی و نصیحت كه قومی در 1؛«

 .نیست خیری ندارند، دوست را ناصحین

 حاكم حمایت از -4

 نیز و سیاسی امور در شركت و مسلمین امور به اهتمام اسالم،دین  نظر از

 و این است؛ الزم و ضروری جامعه افراد همه برای نوع،هم به دمتخ

 . است پذیرامکان یمختلف هایروش از مختلف، امور در شدن سهیم

 موقعیت و مقام آوردن دست به با انسان كه گونههمانبه بیان دیگر، 

 با تواندمی ،كند خدمت جامعه مردم به تواندمی اجتماعی سیاسی

 در را امعهج مسئوالن و حاكمان و متنوع خود، مختلف هایحمایت

 .درسان یاری وظایفشان و اهداف بردپیش

 مدیریت و حکومتی نظام تداوم در حاكم با همکاری هایراه از یکی

 . است جامعه افراد هماهنگی و اتحاد حفظ جامعه،

 مایه جاهمه در را همبستگی و اتحاد علی امامبه همین قرینه، 

 تسلط خبر وقتی ؛ لذاباشد باطل امر در چند هر ؛نمایندمیمعرفی  پیروزی

 -رسید حضرت به یمن بر -معاوية سرداران از -قرءی ارطاة بسربن

 و سركشی و دتمر از ،عراق مردم به خطاب و ه،شد ناراحت -شدیداً

 :ندفرمود و نموده، شکایت آنان شکنیپیمان
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 به قوم این بینم كهمى خدا به سوگند شده است؛ یمن وارد بسر امشنیده

 دارند، و باطلشان بر آنان كه اجتماعى خاطر به شوند چیره شما بر زودى

 امام به حق راه در شما كهاین محض و دارید، حق از شما كه اىتفرقه

  خویشند. رهبر مطیع راه باطل، در آنان و هستنید، عاصى خود

 گیرینتیجه

 و حق اساس بر كه است نظامی رتمند،قد سیاسی نظام كلی، نگاه یک در

 موفق بشری جوامع در نظامی چنین همیشه تاریخ طول در ؛باشد عدالت

 . است بوده

 و دینی مبانی اساس بر آن بر حاكم قوانین كه اسالمی حکومت در

 حاكمان از توقع ؛ لذااست انتظار مورد مدارانهدین رفتارهای ،است الهی

 و مخالف از اعم -دیگران با را خود رهایرفتا كه است آن حکومتی چنین

 . گردانند استوار دینی دستورات اساس بر -موافق

 بر حکومت، با را خود روابط رودمی انتظار نیز مردم از دیگر، سوی از

 . نمایند تنظیم دینی روابط اساس

 دوجانبه حکومت و مردم حقوقی رابطه علی امام سیاسی اندیشه در

 رابطه این سوی دو هر در هست، حقی اگر ین معنا كه؛ به ااست متقابل و

 .هستند آن رعایت به ملزم طرف دو هر و وجود دارد،
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 آن بیان و معرفی به كه حقوقی تمامی علی امیرالمؤمنین نگاه در

 بدو همان از -فطری صورت به و است؛ انسان طبیعی حق پردازند،می

 كه یحقوق؛ است دهش داده او به انسان ذاتی ارزش اساس بر -تولد

 هستند. آن شمردن محترم و رعایت به موظف -همواره -حاكمان

 ،دارند وظایفی اسالم حاكم و حکومت قبال در نیز مردمدر نقطه دیگر، 

 .بود خواهد سازنده و مفیدكنند،  عمل شایسته نحو به اگر كه

 و ترینجامع عنوان به امیرالمؤمنین علی به طور كلی، حکومت

 این كردن عملی جهت در ارزشمندی بسیار الگوی دینی، حکومت ینتركامل

 مرزهای از فراتر حضرت، جامع هایاست؛ تا جایی كه دیدگاه حقوقی روابط

 كننده ترسیم بوده؛ به نحوی كه -شمولجهان و به صورت -مکانی و زمانی

از  را آن توانحتی می و است؛ حکومتداری جوامع برای گیرعالم الگویی

 . آورد حساب به مقوله این در بشر فکری میراث زشمندترینار

 حکومت، هایآرمان موضوع در هاپردازینظریه ترینبه همین قرینه، مهم

 این معنوی سوی و سمت كهخورد؛ مضافاً اینمی چشم به حضرت آرای در

 . است مشابه هایآرمان و آرا سایر به نسبت آن برتری وجه ها،آرمان
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