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  چكيده

حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطۀ برابـر و  یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراري عدالت در روابط کارگزاران 

تـوان   وجو در منابع دینی، می روي، توجه به اجراي عدالت در آن حایز اهمیت بیشتري است. از جست یکسان نیست. بدین

تواند اجـراي عـدالت را در ایـن زمینـه تسـهیل و       هاي ساختاري در حکومت اسالمی دست یافت که می به قواعد و مؤلفه

انـد. نتـایج حاصـل از     ها توصیف و بررسی شـده  مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه حقوق

این بررسی آن است که قواعدي مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابري آنان بـا مـردم   

دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمـات مـردم در   در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت 

قواعدي است که در ساختار حکومت اسالمی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضـمین   این زمینه، از

 بینی شده است. حقوق مردم پیش

  ، حقوق مردم.: عدالت اجتماعی، رفتار کارگزاران، ساختار حکومت اسالمیها کلیدواژه
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  مقدمه

 جـز  عنصـري  اندیشـۀ اسـالمی   در اگـر  و اسـت  اسالم در دولت فلسفۀ سیاسی و غایی ، علت»عدالت«

 بـه  تنهـا  نـه ، اندیشۀ اسـالمی  در عدالت اصل بود. کافی دولت فلسفه و ضرورت اثبات براي نبود عدالت

  .گردد می تلقی فرینشآ و انسان خلقت انبیا، و امامت، بعثتۀ فلسف بلکه، دولته فلسف عنوان

 عـدالت  که یافته تمرکز استوار اصل این براندیشۀ اسالمی  در فقهی عقل و کالمی فلسفی، عقل عقل

هرجـا   نیـز  اسـالمی  فقهاي. است میسر اقتدار و صاحب یافته نظام عامل یک طریق از جامعه در مطلوب

همـۀ   در و انـد  کـرده  تلقـی  آن ياجـرا  محـل  و عدالت بستر عنوان به باشد، همان را میان در جمع پاي

 عـدالت  ازو  سیاسـی  و خانوادگی، تجاري، اجتماعی، فرهنگی روابط از برخاسته درشت و ریز هاي نظام

  ).180، ص7، ج1384زنجانی، دعمی»(اند کرده یاد هدف و انگیزه عنوان به

 و افـراد  بـا  جامعه با دیگري، فرد هر رفتار در ها و مصادیق گوناگونی دارد و جلوه ،عدالت در جامعه

. یابـد  مـی  بـروز  افـراد  روابـط  بر حاکم اجتماعی رسوم و قراردادها در جامعه، همچنین افراد با حکومت

اسـت. بـا مراجعـه بـه منـابع      » عدالت در روابط حکومت اسالمی بـا مـردم  «موضوع بحث مقاله حاضر 

رابطه از قـدرت بیشـتري    ویژه در روابطی که یک طرف به ،اسالمی، ضرورت و اهمیت عدالت اجتماعی

گونه روابـط نـابرابر اسـت. در منـابع      دولت و مردم مصداق بارز این ۀشود. رابط مند است، نمایان می بهره

احیـاي   براي عدالت حاکمان آثار و فوایدي بیان گردیده است؛ از جمله آنکه عدل حاکمـان عامـل   ،دینی

ملت، مایۀ اصـالح   حیات و یاست، مایۀ قوامس شیوه الهی، موجب دوام قدرت حق، ارزشمندترین احکام

و عامـل   ،کشـور  آبـادانی  و عمـران  نیازي، بهترین سیاسـت، باعـث   خلق، موجب احساس رضایت و بی

ق، 1408نـوري،  ؛ 340- 339ق، ص1410معرفـی شـده اسـت.( رك: تمیمـی آمـدي،       گشایش در کارها

  ).320وص 123، ص11ج

حکومـت را جلـوگیري از ظلـم و برقـراري      لیتئوعلت اصلی پذیرش مس ن علیاامیرالمؤمن

ظلـم حاکمـان و    ،). از سـوي دیگـر  3البالغـه، خطبـه    عدالت در روابط اجتماعی ذکـر کردنـد(نهج  

 و ظُلْم«ظلم بر ضعیف است و بر اساس روایت  ۀمثاب عالوه بر آنکه به ،کارگزاران حکومت بر مردم

ش الظُّلْمِ الضَّعیفدینـی  روایـات  اساس تر است، بر سندتر و نابخشودنی)، ناپ31 ، نامههمان( »اَفْح ،

 جـور  السـماء  غیـث  تحـبس  التـی  الـذنوب : «اسـت  آمده حدیثی در. دارد نیز وضعی تبعات و آثار

ستم حاکمـان موجـب   ) 270 ق، ص1403؛ صدوق، 283 ، ص16 ق، ج1409(حرعاملی، ؛ »الحکام

  ».شود قطع برکات آسمانی و نزول باران می



   ۸۱ عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسالمي

در بعـد   ،که یکی از اهداف و وظایف بنیـادین حکومـت اسـالمی اسـت     ،فع ظلماجراي عدالت و د

گر است. سؤال اصلی این پژوهش آن است کـه   به صورت اصول و قواعدي جلوه ،سازمانی و ساختاري

تضـمین  بهتـر عـدالت و    چه قواعد و اصول شکلی در ساختار و سازمان حکومت اسالمی، براي اجراي

  بینی شده است؟ مردم و کارگزاران حکومت پیشحقوق مردم در روابط بین 

، قواعـد برگرفتـه از اهـداف و    »اصول و قواعد شکلی و سـازمانی در حکومـت اسـالمی   «مقصود از 

بخش شکل و طراحـی نهادهـاي اداري و تفکـر و رفتـار مقامـات       مبانی حکومت اسالمی است که الهام

ر نقـش قواعـد میـانی میـان اهـداف کلـی       این اصـول د  ،دولتی و کارگزاران حکومتی است. در حقیقت

  سازد. کاربردي و عملیاتی نزدیک می ۀحکومت و قوانین جزئی، اجراي عدالت را به مرحل

هـاي اجـراي عـدالت در سـاختار و سـازمان حکومـت اسـالمی را بررسـی          در ادامه، قواعد و مؤلفه

تقسیم کرد. مقصـود  » قواعد پسینی«و » قواعد پیشینی«توان این اصول و قواعد را به دو قسم  کنیم. می می

قواعدي است که در تأسیس و ایجاد تشکیالت حکومتی به منظور ظلم نکردن و دفـع  » قواعد پیشینی«از 

احقـاق   ۀقواعدي است که در صورت وقوع ظلم، زمین» قواعد پسینی«و مقصود از  ،ظلم تعبیه شده است

  سازد. حقوق مردم و رفع ظلم را فراهم می

  پيشيني اول. قواعد

  ماهيت رابطة وي و مردم . صفات حاكم و۱

را یکی از شروط اساسی حاکم و رهبر جامعۀ اسالمی بیان کرده اسـت؛ زیـرا   » عدالت«اسالم  ،سو یکاز 

متقابـل   ۀرابطـ  ،و از سـوي دیگـر   ،توانند عدالت را در جامعه مستقر سـازند  هاي عادلند که می تنها انسان

القی بنا نهاده شده است. رابطۀ حاکم اسالمی و کـارگزاران او بـا مـردم    حاکم و مردم بر اساس اصول اخ

امام و امت است. در قاموس مفاهیم اسالمی، امام پدر امت، دلسوز و مهربان بـا مـردم و    ۀپرتوي از رابط

هاي پیشین حاکم بر مکاتب سیاسی کـه منشـأ حاکمیـت را نـوعی      از جنس آنان است. برخالف اندیشه

هاي ـ به اصـطالح    هاي امروزي حکومت دانستند و یا شیوه یا اقتصادي و یا زور و غلبه میبرتري وراثتی 

در را آن  ،هاي حزبی قدرت را بـه دسـت گرفتـه    با ترفندهاي سیاسی و رقابت ـ دموکراتیک که حاکمان

والیـت حـاکم بـر مـردم      ،گیرنـد، در فرهنـگ اسـالمی    جهت منافع اطرافیان و حزب خویش به کار می

هـدایت و   ۀب از والیت خداوند است. حاکم اسالمی جانشین انبیا و اوصیاي الهی اسـت و وظیفـ  منشع

راهبري مردم به سوي سعادت و کمال را دارد و همواره همراه مردم و پشتیبان و دلسوز آنـان اسـت. در   
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اطـالق  » رعیـت «و به مردم تحـت حکومـت او   » راعی«به خلیفه و حاکم،  ،فرهنگ اصطالحات اسالمی

 مـورد  بایـد  اینکه لحاظ است به ملت و امت براي عنوانی ،ما اصطالحی فرهنگ در »رعیت«شده است. 

هـاي خـود بـه     در توصـیه  امـام علـی   گیـرد.  قـرار  حکومت و دولت دایمی عنایت و توجه و رعایت

 واشـعر .. «.انـد.   مبناي رفتار آنان با مردم را بر اساس رحمت و مهربانی بیان فرمـوده  ،کارگزاران حکومتی

  ).53 البالغه، نامه نهج...»(ۀللرعی ۀالرحم قلبک

  رسي آسان به حاكم اسالمي دست. ۲

» ارتباط نزدیک و تنگاتنگ مردم بـا حاکمـان و کـارگزاران   «هاي ساختاري دولت اسالمی  یکی از ویژگی

 صـاحبان  و حاکمان با حضوري مالقات حاجت، فرصت صاحب مردم به که تشکیالتی، گمان است. بی

 بـه  مـردم  ۀمراجعـ  امکـان  معنـاي  بـه  اداري تشـکیالت  بودن باز تر است. نزدیک عدالت به بدهد قدرت

 از را آنهـا  و کشـاند  مـی  ها حجاب و ها پرده پشت به را کارگزاران که، اداريۀ بست نظام برابر در، مسئوالن

 ایشـان بـه   هـاي  توصـیه  و علی امام هاي خواسته از گرداند، یکی می اطالع بی مردم هاي خواسته و آالم

 دیـدارت  از را نیازمنـدى «به والی و کارگزار خود چنـین اسـت:    اکید امام ۀباشد. توصی می خود والیان

 سـتایش  کـار  آخر در حاجتش شدن روا براى شود رانده درگاهت از کار ابتداى در اگر مکن، که محروم

توصـیه   ،اکم و والی سرزمین بـزرگ مصـر  به عنوان ح مالک اشتربه  امام علی). 67نامه همان، »(نشوى

کنـد تـا آنـان     برطـرف  را موانـع  قرار دهـد؛  صاحبان حاجت و نیازمندان دسترس کنند که خود را در می

 معـین  دارنـد، زمـانى   نیاز تو به که کسانى براى«بتوانند نزد وي آیند و به راحتی سخن خود را بیان کنند. 

 کـه  بنشین؛ مجلسـى  عام در مجلس ایشان با دیدار براى. پردازىب آنان به کارى هر از فارغ آن در که کن

 و نمـا  فروتنـى  برابرشـان  توسـت، در  آفریـدگار  کـه  خـدایى  براى شوند و حاضر آن بتوانند در همگان

 لکنـت  بـى  و هـراس  بـی  سخنگویشان روند تا سو یک به پاسپانان و نگهبانان و یاران و سپاهیان تا بفرماى

 نیسـت  آراسـته  و پـاك ": فرمـود  می که شنیدم بارها اهللا رسول از من که ،درا بگوی خویش سخن زبان

 گـویى  درشت پس ."بستاند دست قوى از را خود حق ،زبان لکنت بدون نتواند آن، زیردست در که امتى

 تـا  سـاز  دور خـود  از را خودپسـندى  و حوصـلگى  تنـگ  و ،تحمـل کـن   گفتن سخن در را آنها عجز یا

  همان).»(فرماید عنایت تو به را طاعتش ثواب و بگشاید تو روى به ار رحمتش درهاى خداوند

ویژه ضعیفان و ناتوانان و تأمین نیازهاي آنان بـه قـدري مهـم     به ،اهمیت توجه حاکم اسالمی به مردم

در روایات کیفر اخروي شدیدي بیان شده است.  ،است که براي احتجاب و فاصله گرفتن حاکم از مردم



   ۸۳ عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسالمي

گردان باشـد خداونـد در روز    رانی که از پاسخ به نیازهاي مردم روي هر حکم«فرمایند:  یم امیرالمؤمنین

 ایـن  در محمـدباقر  ). امـام 262 ، ص1382صـدوق،  »(گردان خواهد بود قیامت از او و نیازهایش روي

و  تقـواي الهـی را در نظـر بگیـر     ،رانـی  در حکم ،اي عمر« :دنفرمای می عبدالعزیز عمربن به خطاب ،زمینه

دیده را یاري و مظالم را بـه صاحبانشـان    درب را بر مردم باز کن و مانع وصول آنان به خود مباش و ستم

رسی مردم به حاکمـان،   ). عالوه بر رفع موانع و امکان دست183، ص13 ق، ج1406(مجلسی، » برگردان

سان مـردم بـه   رسی آ حضور حاکمان و کارگزاران در بین مردم نیز روش دیگري است که موجب دست

هـاي گونـاگون در میـان مـردم      شود. حاکم و کارگزاران اسالمی بایـد بـه شـیوه    کارگزاران و حاکمان می

بـه عنـوان    و امیرالمـؤمنین  هاي آنان گـوش فـرا دهنـد. پیـامبر     حضور یابند و مشکالت و خواسته

  وآمد داشتند.  ان مردم رفت همواره در می ،حاکمان اسالمی

  رضايت مردم از حكومت اسالمياهميت و ضرورت . ۳

نظـر حکومـت و    خاص، طبقه یا حزب و گروه خاص، باید مطمـح  افراد و نه مردم عموم رضایت به توجه

 تـرین  محبـوب  بایـد «فرماید:  می مالک اشترهاي خود به  در توصیه حاکم اسالمی باشد. امیرالمؤمنین علی

 مـردم خشـنودى   هـاى  تـوده  خشـم  دارد؛ زیـرا  پى رد را رعیت که... خشنودى باشد تو، کارهایى نزد کارها

 نزدیکـان نـاچیز   باشـند، خشـم   خشـنود  تـو  از مـردم  هـاى   توده آنکه اگر حال نهد، و پا مى زیر را نزدیکان

 بایـد «فرماینـد:   ایـن نکتـه را مـی    ،ها با تأکید مجدد توصیه ۀهمچنین در ادام). 53 البالغه، نامه (نهج» گردد می

رعیـت   افـراد  میـان  در دوسـتى  آمـدن  پدیـد  شهرها و در عدالت بر پاي داشتن والیان شادمانىۀ مای بهترین

گـردد،   عالوه بر آنکه موجب رضـایت آنـان از حکومـت اسـالمی مـی      مردم عموم به (همان). توجه» باشد

  را در پی دارد. دولت و دین دهد و افزونی قدرت هایشان را دوستدار ولی امر و حاکم اسالمی قرارمی دل

  ضرورت مباشرت حاكم اسالمي در برخي امور .۴

تقسیم وظایف حکومت و اعطاي صالحیت اجراي آنها را  ،اگرچه اقتضائات حکومت در گذشته و حال

نباید حاکم اسـالمی همـۀ    ،به افراد بوده است، اما بر اساس قواعد سازمانی و ساختاري حکومت اسالمی

لکـه برخـی از وظـایف و امـور بنیـادین حکومـت را بایـد        ب ،امور را از طریق نیابت و تفویض اداره کند

  مراقبت و محافظت از حقوق عمومی است. ،این امور ۀشخصاً بر عهده گیرد. از جمل

هـاي عمـومی    خود شخصاً برخی از نظارت و امیرالمومنین پیامبر ،تاریخی ۀبر اساس منابع و ادل

کردنـد.   ها و شـکایات رسـیدگی مـی    به برخی تظلمدادند و  انجام می ،که مرتبط با حقوق عمومی بود ،را
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اگـر  «فرمایند:  می ،کند اي خطاب به مردمی که سپاه اسالم از سرزمین آنها عبور می در نامه امیرالمؤمنین

مرتکب ظلم و فسادي شدند من شخصاً به دنبـال   ،این سپاهیان در حین گذر از شهرها و روستاهاي شما

  ).60البالغه، نامه  نهج»(نممات خود را به من برسانید تا رسیدگی کآنها در حرکتم؛ شکایات و تظل

به کارگزاران خود تصریح شده است که برخـی   منینؤحکومتی و دستورهاي امیرالم ةدر سیر

دار شود و آنها را به دیگري حواله ندهـد؛ زیـرا تـا     عهده به صورت مستقیم باید حاکم امور را خود

خـودت   بایـد  که برخی کارهاست«د آن کار به سامان نخواهد رسید. خود حاکم با قدرت وارد نشو

. شـوند  درمانده دبیرانت که جایى در کارگزاران به دادن جمله است: پاسخ آن از. دهی آنها را انجام

 آنها اداى در دستیارانت شوند، ولى  مى عرضه تو بر که روزى در است مردم نیازهاى برآوردن دیگر

  ).53 نامهن، (هما» کنند مى درنگ

تـر وي بـر    ورود حاکم اسالمی به بخشی از مسائل اجرایـی و قضـایی موجـب اشـراف کامـل     

شود. این احتمال همیشه وجـود دارد کـه برخـی از     معضالت جامعه و نیازها و مشکالت مردم می

یـن  که هست نشان ندهند. در اارند و اوضاع را آنچنانکارگزاران با توطئه، حقایقی را پوشیده نگه د

جـامع و حکیمانـه    ،اطالعی حاکم رافع مسئولیت الهی و انسانی او نخواهد بود. چقدر زیبا بی ،حال

 ،مردم. در جهـان امـروز   با نزدیک و مستقیم دربارة ارتباط مالک اشتربه  المتقین امام ۀاست توصی

عملکـرد  شود بـراي تأسـیس و توجیـه و     که یک جمله از یک اندیشمند غربی گاه مبنا و اصلی می

باره تبیـین و تـدقیق و توجـه     نهادهاي سیاسی و حقوقی حکومت، سخنان گهربار معصومان در این

هم ضرورت ارتباط بـا مـردم و هـم     ،در این فقره طلبد. امام بیشتر ما شیعیان و پیروان آنان را می

 روى شـد؛ زیـرا  نک دراز به مردم از پوشیدنت حال، روى هر به«د. نشو آثار و فواید آن را متذکر می

 آگـاهى  ملک امور از که شود مى سبب و آنهاست به نامهربانى خود، نوعى رعیت از والیان پوشیدن

 آنـان  هـاى  رنـج  و ها شوربختی از تواند می بپوشد، چگونه رخ مردم از والى اگر. باشند داشته اندکى

زیبا  و کند جلوه بزرگ خردي، که بسا و، آید خرد مردم نظر در بزرگی، که وقت، بسا آن. شود آگاه

 بـه  توانـد  نمـى  و اسـت  انسـان  والـى  زیرا؛ بیامیزند هم به باطل و حق و نماید زشت زیبا و، زشت

 انـواع  با آنهـا  که نیست هایى  نشانه هم را حق و، گردد مانده، آگاه پنهان او نظر از که، مردم کارهاى

  (همان).» شود شناخته دروغ از راست

نیز مباشرت مستقیم حاکم در امور را موجب محافظت از حقوق مـردم   لطانیۀالساالحکام  در ماوردي

  .)18ق، ص1406داند(ماوردي،  ها می ریزي و آگاهی و شناخت بهتر وي بر تدبیر امور و برنامه
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  برابري حاكم و مردم در برابر قانون  . ۵

د پـذیرش  کنکومتی تضمین تواند حقوق مردم را در برابر حاکمان و کارگزاران ح یکی از قواعدي که می

است. اگـر حاکمـان و کـارگزاران حکومـت بـراي خـود        »برابري مردم و حاکمان در مقابل قانون«اصل 

اي بـراي تجـاوز و تعـدي بـه      ل نباشند طبیعتاً پشـتوانه یهاي خاص قا حقوق ویژه و مصونیتازات و امتی

 ،ر حقـوق و تکـالیف اجتمـاعی   والیـان و حاکمـان د   ،حقوق مردم نخواهند داشت. در اندیشـۀ اسـالمی  

پـذیري، مشـارکت     هاي بارز برابري در مسـؤلیت  اي بر مردم ندارند. از نمونه گونه برتري و حق ویژه هیچ

ها و دیگر الزامات قانونی و انجام واجبـات   همگانی در تکالیف اجتماعی و حقوقی مانند پرداخت مالیات

فـۀ  تـوان نشسـتن یکسـان خلی    س مفاهیم اسالمی نمیجز قامو ،یفرهنگ. در هیچ استکفایی مانند دفاع 

فـالحق ال یجـري الحـد اال    «و شاکی را در برابر قاضی دادگاه تبیین کرد. بر اساس قاعدة کلـی  مسلمانان 

حتـی حـاکم اسـالمی نیـز در قبـال       ،)216خطبـه  البالغه،  نهج»(له جري علیه و والیجري علیه اال جري

او را از  مالـک اشـتر  ۀ نامـ در عهد دارد. امـام علـی   مـدنی  و يکیفـر  اعمال و رفتارهاي خود مسؤلیت

 یـا  ،کشـتى  را کسى و گشتى دچار خطایى به اگر«ند: دار لیت رفتارهاي خویش برحذر میئونپذیرفتن مس

 آن، بـه  از بـاالتر  یـا  و زدن مشـت  بـه  یـا  ،گذرانیـد  حـد  از عقوبت در دستت یا شمشیرت ات یا  تازیانه

 بـه  را مقتـول  بهـاى  خون کهشود  مانع تو قدرت غرور و کشى گردن ى، نبایدشد قتلى ناخواسته مرتکب

حاکمان و کارگزاران اسالمی نباید براي خود حقی باالتر از دیگـر  ). 53نامه ، همان»(بپردازى اش خانواده

 خـود  بـه  را چیـزى  اینکـه  از بپرهیـز « نـد: فرمود مالـک اشـتر  بـه   ه امامگونه ک همانل شوند؛ مردم قای

  .همان)»(دارند حق آن در همگان کهدهى  صاختصا

  هاي كارگزاران حكومتي صفات و ويژگي. ۶

تـرین شـرط موفقیـت و     هاي تربیت شده در مشاغل و مناصـب اداري، اولـین و مهـم    به کارگیري انسان

 و بیرونـی  هـاي  نظـارت  صـرف  ،اسالمی دیدگاه هاي حکومتی است. از حرکت صحیح نهادها و سازمان

 نظـارت  ،بیرونـی  هـاي  نظـارت  از تـر  مهم بلکه ،نیست کافی و ظلم حاکمان فساد از ريجلوگی در مادي

در ). 26، ص2، ج1391(مصـباح،   باشـد  داشـته  بایـد  زمامـدار  یـک  کـه  تقواست و عدالت یعنی درونی

به این معنا که اشخاص براي تصدي امور عمـومی   ؛تصدي امور عمومی مشروط به عدالت است ،اسالم

هـایی   باید در خود عدالت را احراز کنند و جامعه هم با احراز عدالت چنین مسئولیت ،تو ایفاي مسئولی

در تمام مناصبی که با تصرفات مالی همـراه اسـت، شـرط     شیخ طوسیرا به اشخاص صالح واگذار کند. 

هنگـامی کـه    ،در امور عمـومی ). 283، ص3ق، ج1414قابل تردید دانسته است(طوسی، ررا غی »عدالت«
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شود، در حقیقت مصالح و منافع و حقوق جمعی بـه فـرد یـا افـرادي      ها به اشخاص واگذار می تمسئولی

 ۀشـریف  ۀکه در صورت عدم احراز عدالت، به عنوان مصداق رکون به ظالم بر اسـاس آیـ  شود  میمحول 

) 113هـود:  »(تُنصـرُونَ  الَ ثُـم  أَولیـاء  منْ اللّه دونِ من لَکُم وما النَّار فَتَمسکُم ظَلَمواْ الَّذینَ إِلَى تَرْکَنُواْ والَ«

  وم و ممنوع است.محک

هـاي الزم و عدالتشـان احـراز     کـه صـالحیت   ،کفایـت  دیگر، واگذاري مسئولیت به افراد بیسوي از 

مغـایر  )، 58نساء: ..»(هلهانَّ اللّه یأْمرُکُم أَن تُؤدواْ األَمانَات إِلَى أَا«شریفه  ۀبه مقتضاي دستور آی ،نشده است

به عنـوان شـرط تصـدي امـور عمـومی       »تقوا«و  »عدالت«با اصول عقلی و منطق قرآنی و ممنوع است. 

و حـداکثر آن   ،داري و عدم خیانـت در امـوال و حقـوق    حداقل آن امانتثر است. داراي حداقل و حداک

تـرین صـفات    مهم ،با توجه به منابع دینیمحرمات است.  ۀالتزام عملی به انجام تمام واجبات و ترك هم

  است از: الزم در کارگزاران حکومت اسالمی عبارتهاي  ویژگیو 

تعبیـر   »تخصـص «کـه از آنهـا بـه     ،هـاي فنـی   علوم و آگـاهی  :هاي الزم و آگاهی رشدمندي از  الف. بهره

اسـالمی کـافی    ۀمعـ هاي اداري و سازمانی الزم است، اما قطعاً در جا اگرچه براي تصدي پست ،شود می

نـام بـرده    »تعهـد «که از آن بـه   ،هاي ایدئولوژیک و روحیات دینی و اخالقی ها و شناخت نیست. آگاهی

نـوع نگـاه کـارگزار بـه جهـان و انسـان و        1شود، براي کارگزاران حکومـت الزم و ضـروري اسـت.    می

ثیرگـذار  أدر روند کار بسیار ت ،و نوع نگاه او به مسئولیتی که دارد و اهداف آن ،حکومت و جامعه و مردم

 امـام  .بـري شخصـی   فرصت براي بهـره  یک نه ،بداند امانت یک را است. کارگزار اسالمی باید مسئولیت

: نـد نک مـی  گوشـزد گونـه   این را مسئولیت حقیقت ،آذربایجان در خود کارگزار ،قیس نب اشعث به علی

  .)5 البالغه، نامه نهج»(ات هعهد بر است امانتى نیست، بلکه طعمه تو براى رانى حکم«

 امـور  وسیلۀ انجـام  را او خداوند که باشد داشته را اعتقاد همچنین کارگزار حکومت اسالمی باید این

 کارشـان  ساختن« .اوست براي خدا جانب از امتحانی و آزمونی هم مسئولیت و مقام این و داده قرار مردم

ثـواب اخـروي و آثـار و برکـات     ) همچنین 53 امه، نهمان»(است آزموده آنها به را تو و خواسته تو از را

  .دارددنیوي براي او به همراه 

اي کـه در کـارگزاران حکومـت     برخـی از صـفات پسـندیده    :. داشتن صفات و ملکات مثبت اخالقـی ب

تضـمین حقـوق مـردم    جـه،  حسن رفتار آنان بـا مـردم و در نتی  موجب اسالمی الزم دانسته شده است و 

  :است از شود عبارت می

 ،جـدیت  بـا  و باشند دلسوز مردم به نسبت باید کارگزاران مردم: سوزي براي تالش و دل ،جدیت. یک
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بلکـه یـک روحیـه و خصـلت     سـت،  این یک اعتقاد صـرف نی  .باشند آنان مشکالت و رنج رفع درصدد

بلکـه بایـد    ،کـافی نیسـت   که کارگزار بداند و معتقد باشد که باید در خدمت مردم باشدنرفتاري است. ای

ـ  مـی  رفتاري او باشد. قرآن کریم در توصـیف پیـامبر   ۀاین روحیه و ویژگی ملک پیـامبري بـه   «د: فرمای

 :سـت وشاو براي هدایت و سعادت شما بسـیار ک  ،ه دلسوز و مهربانکان تاز جنس خودسوي شما آمده 

»لَقَد اءکُمولٌ جسنْ رم کُمزِیزٌ أَنفُسع هلَیا عتُّ منعم رِیصکُم حلَیینَ عنؤْمبِالْم ؤُوفر یمح128توبه: »(ر.(  

تالش براي خدمت به مـردم بـا تمـام تـوان و      ،به کارگزاران خود هاي امیرالمؤمنین یکی از توصیه

 بـیش  رسـد  مـى  تو به جهت این از که سودى زیرا؛ بکوش رعیت کار در قدرتت ةانداز به« :قدرت است

 بـه زیبـایی، امیرالمـؤمنین   ). 59 امـه البالغـه، ن  نهـج »(.رسد مى رعیت به تو جانب از که است سودى از

خـدمت بـه    ،کـار در واقـع  که ایـن  کند  مید و اعالم ندار ارزش خدمت به مردم را در این سخن بیان می

حسـنات بـراي   کسب رشد و تعالی و تقرب انسان به خدا و موجب خدمت به مردم ؛ یعنی است يخود

 قَضـى  مـن « :فرماینـد  مؤمن و انجام کـار او مـی  تأمین نیازهاي ارزش بارة در صادق جعفر ماوست. اما

له عزّوجلُّ  اللّه قضى حاجۀً المؤمنِ ألخیه  مائـۀَ  القیامـۀِ  یـوم  67 ق، ج1403مجلسـی،  ( »حاجـۀٍ  ألـف ،

 ارعـالم صـدهز   قیامـت پروردگـار   کند، فـرداي  برآورده مؤمنش برادر از حاجت یک هرکس ؛)158ص

آنان، نتیجـه و  تأمین نیازهاي ن و ادر مقابل پاداش و فضیلت کمک به مؤمن .کند می برآورده را او حاجت

در ایـن   بـن جعفـر   مردم بسیار گران و سنگین است. امام موسـی نیازهاي توجهی به  اعتنایی و بی اثر بی

 بـرادر  اگـر «سـت!  خدا یتوال از خروج، موجب توانایی عین به مردم در نکردن کمک :فرمایند زمینه می

نکنـد،  کـاري   اامـ باشـد،   قادر و بدهد انجام بتواند او و کند اعالن را مشکلش و بیاید انسان سراغ مؤمنی

  .)4، ح368، ص2، جق1407کلینی، »(شود می بریده خدا والیت ازحتماً 

و سخن نیـک از  وب خو برخورد  مردم با مهربانی :رویی و رفتار عادالنه با مردم خوش خلقی و گشاده دو.

به زیبایی رابطۀ قلبـی و   ،مالک اشترمعروف  ۀدر عهدنام . امیرالمومنیناستوظایف کارگزاران اسالمی 

 حـق  در لطـف  و آنها داشتن دوست و رعیت به مهربانى« :دننمای چگونگی برخورد با مردم را گوشزد می

 دو آنـان  زیرا؛ شمارى غنیمت را شانخوردن که مباش درنده حیوانى چونان. ساز خود دل شعار را ایشان

 هـایى  علـت  و زد خواهـد  سر ییخطاها آنها از. آفرینش در تو همانند یا هستند تو همکیشان یا: گروهند

 نصیبشـان د خـو  بخشـایش  و عفـو  پس، از. کنند می هایى خطا، لغزش یا عمده ب و شد خواهد عارضشان

البالغـه، نامـه    (نهج »دهد نصیب خود بخشایش و وعف از نیز خداوند که دارى دوست که گونه همان ساز؛

 مالیمـت  با و کن برخورد رویى خوش با و باش فروتن رعیت به نسبت«د: نفرمای جاي دیگر می در). 53
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 در«ایـن اسـت کـه     عباسبن  عبداللّه به حضرت آنهاي  سفارش همچنین از). 46 امهن(همان،  »نما رفتار

 کـن کـه   حـذر  خشـم  بـاش، از  رو گشـاده ، آنـان  میـان  داورى و انایشـ  با نشستن در و مردم با برخورد

فروتنـی در مقابـل مـردم وظیفـه کـارگزار اسـالمی       . )76 امههمان، ن»(است شیطانى ةانگیز و سرى سبک

است. کسانی که این اخالق و این روحیه را دارند شایسته مناصب خدمت هستند. باید توجه داشت کـه  

تبعیضی صـورت  باره  با همه به طور مساوي و عادالنه باشد و در این رویی و برخورد مناسب باید خوش

 ةتـرین جلـو   موران و کارگزاران حکومت چنان اهمیت دارد که حتـی کوچـک  أنگیرد. عدالت در رفتار م

به مـردم نگـاه   هت کند که حتی نگا به کارگزار خود توصیه می امامرد. گی می رفتاري و برخورد را دربر

 یکسـان  تحیـت  و اشـاره  و کـردن  نگـاه  خیره و چشم ۀگوش با ،آنان به انداختن نظر در و«سان باشد: یک

  .)46البالغه، نامه  نهج»(کن رفتار

هاي نفسـانی نیـز شـرط الزم و     حفظ حریم الهی و مخالفت با هواها و خواست نفس:با  تقوا و مخالفت. سه

 . امـام علـی  کنـد نتـرل و مراقبـت   ضروري خدمت در نهادهاي قدرت است. کارگزار باید نفس خود را ک

 خویش نفس پاییدن ،تو برالزم  حقوق جمله از«د: نفرمای ند و میندا مراقبت از نفس را تکلیف کارگزاران می

فَـاحکُم بـینَ   « :هاي کارگزاران شود هاي نفسانی نباید مالك رفتار و گرایش خواست). 59 امههمان، ن»(است

(ص: »بِعِ الْهوي فَیضلَّک عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عنْ سبِیلِ اللَّه لَهم عذاب شَـدید النَّاسِ بِالْحقِّ و ال تَتَّ

عـذاب و   ،هاي درونی را انحـراف از راه خـدا و در نهایـت    شریفه تبعات پیروي از هوا و خواست ۀآی). 26

 و میـل  هرگـاه «د: ننویسـ  ه به یکی از فرمانداران سپاه خود میدر نام منینؤداند. امیرالم خسران جاودان می

کارگزاري که تـابع  )، 59 امهالبالغه، ن (نهج »دارد بازمى بسیار عدالت از را او باشد گوناگون حکمران خواست

هـاي   وجود او در دستگاهرا ندارد.  هاي نفسانی خود باشد شایستگی احراز منصب حکومتی امیال و خواسته

و علـت ایـن   کردنـد  را عزل ارگزاران خود، او اي به یکی از ک در نامه است. امام بسیار خطرناكحکومتی 

 هـواى  از تبعیـت  در کـه  هرسـید  گزارش من به«نمودند: ها و هواهاي نفسانی ذکر  عزل را تبعیت از خواسته

 آبـاد  را دنیایـت  ،آخرتـت  کردن ویران با. گذارى نمى باقى آخرتت براى اى ذخیره و نیستى بردار دست نفس

! اسـت  بهتـر  تـو  از کفشـت  بند و ات خانواده شتر باشد درست شده گزارش من به تو از آنچه اگر کنى... مى

 یا و ،گردد اجرا او توسط اى برنامه نه و شود بسته او ۀوسیل به مرزى که دارد اهلیت نه باشد تو مانند که کسى

  ).71 ، نامههمان»(باشند امان در او خیانت از یا سازند شریکش امانتى در برند یا باال را مقامش

یازي بـه حقـوق    دستاجتناب از داشتن صفت زهد و قناعت عاملی قوي براي  چهار. زهد و قناعت:

 تر است. امام علـی  هستند، ضروري دیگران است. وجود این صفت براي کسانی که در مناصب قدرت
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بـراي  کم  دستیا مانند امامشان باشند، در قناعت و زهد  دنخواست همواره از عامالن و کارگزاران خود می

 اقتـدا  او بـه  که است امامى را مأمومى هر که بدان«نند: سعی و تالش کبا روش و منش امامشان،  همراهی

 از و کهنـه  ۀجامـ  دو بـه  دنیـایش  تمـام  از شـما  امـام که  باش آگاه. گیرد مى بهره علمش نور از و کند مى

 ،نداریـد  را روشـى  چنین به دادن تن قدرت شما کهکرده است. بدانید  قناعت انن قرص دو به خوراکش

  ).45 امههمان، ن( »کنید یارى درستى و دامنى پاك و عبادت در کوشش و ورع با مرا ولى

 کـن و  پـروا  خـدا  از، حنیـف  پسـر « کننـد:  مـی او را به زهد دعوت  امام ،حنیفاي به پسر  در نامه

  .همان)»(گردد جهنم آتش از ات خالصى موجب روش این تا ،است بس برایت خودت نان هاى قرص

صفات و خصوصیاتی که در جهت تضمین حقـوق مـردم نبایـد در     :ل اخالقییعاري بودن از رذاج. 

  از:است   موران حکومتی باشد عبارتأکارگزاران و م

مراجعـان و مـردم    بسیاري از افراد ظرفیت منصب و ریاست ندارند و وقتـی بـا   :غرور به قدرت. یک

اینان شایسته تصـدي مناصـب کـارگزاري    بر دارند. شوند رفتاري از روي نخوت و غرور و تک مواجه می

 مالـک اشـتر  هاي خـویش بـه    منین این نکته را نیز در توصیهؤ. امیرالمنیستنددر حکومت دینی و اسالمی 

 بـه  آمـد  پدیـد  غـرورى  یـا  وتىنخـ  تو در هستى آن در که قدرتى و سلطه از هرگاه«شوند که  متذکر می

 ایـن . نیست توانایى آنها بر را تو که تواناست کارهایى بر و توست از برتر که بنگر خداوند ملک عظمت

 تـو  از کـه  را خـردى  و کاهـد  مـى  فـرو  را سرافرازى و تندى و دهد مى تسکین را تو سرکشى نگریستن

 و کبریـا  در یـا  دارى برابـر  خـدا  بـا  عظمت در را خود اینکه از بپرهیز. گرداند بازمى تو به است گریخته

 پسـت  را اى خودکامـه  هر و کند می خوار را جبارى هروند خدا که ،سازى همانند او به را جبروت، خود

  .)53 امههمان، ن( »سازد می مقدار بی و

تنهـا   د که مقام و منصب نـه نشو به آنان متذکر میخود،  سپاه اي به امیران در نامه همچنین امام علی

 ،خــدا  ةبند از«: تر سازد شما را به مردم نزدیکباید بلکه ند، نباید براي شما علو و برتري و غرور ایجاد ک

اگر اموالی بـه دسـت آورد    که استبر زمامدار الزم بعد،  اما :مـرزداران امیـرمـؤمنان، به طالب ابىبن  على

 خداونـد  کـه هـا،   با آن امـوال و نعمـت   و دچار دگرگونی نشود ترعیبا  یافت اختصاصاو  به نعمتىیا 

  .)50 امههمان، ن»(خدا نزدیک شود و به برادرانش مهربانی کند بندگان بهبیشتر نموده،  نصیبش

در  مـردم  بـا  مـدارا  مـردم و  بـا  ممنوعیت خشونت و غلظت در برخـورد  توز بودن: نهخشن و کی. دو

 را اى  کینـه  هـر  گـره  ،مـردم  از«: اسـت مشـهود   ،ارگزاران خودبه ک هاي امیرالمؤمنین بسیاري از توصیه

 انـد، بـه   داشـته  پوشـیده  تو از آنچه از را خود و بگسل را یعداوت هر ۀرشت و کن بیرون دل از و بگشاى
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، آمـده اسـت:   بصـره  در فرماندارش، عباسبن  عبداللّه به حضرت در نامۀ آن). 53 امههمان، ن»(زن تغافل

 تمـیم  بنـى  بـا  کـه  رسـیده  خبـر  مـن  به. کن باز قلوبشان از را ترس رهگ و، ده امید احسان به را مردمش«

 حضـرت  آن هاى نامهدر برخی همچنین ). 18 امههمان، ن( ..».اى درآمده خشونت درِ از و اى کرده درشتى

 و خشـونت  بـه  آنـان  بـا  کـه  انـد  کرده شکایت ات محدوده دهقانان«: آمده است کارگزارانش از بعضى به

  .)19 امههمان، ن( »دارى مى روا ستم آنها بر واي  شمرده خوارشان و نىک مى رفتار قساوت

برخی افراد این روحیه را دارند کـه بـه حـق خـود قـانع       المال: تدر بیبودن کار  کار وخیانت طمعسه. 

یقیناً سپردن مسئولیت و امکانـات حکـومتی    .نیستند و طمع دارند که سهم بیشتري را نصیب خود سازند

کنندگان زکـات و   آوري جمعویژه دربارة  به ان اشتباهی بزرگ و نابخشودنی است. امام علیبه دست این

هـاي آن   باره دارند. در یکـی از نامـه   کار دارند توصیه و سفارش دقیقی در اینالمال سرو کسانی که با بیت

 ىحقـ  و ثابـت  سـهمى  زکـات  ایـن  در را تو«آوري زکات آمده است:  ن جمعامورأحضرت به یکی از م

 بایـد  هم تو. پردازیم مى کامل طور به را تو حق ما. هست بینوا ناتوانانى و مستمندان از شریکانى و معلوم

 را دشـمن  بیشـترین  قیامـت  در نـدهى  انجـام  را کـار  ایـن  اگـر . برسانى آنان به کمال و تمام را آنان حق

 مانـدگان  راه از و ورشکستگان و حق از محرومانِ و مساکین و فقرا که کسى حال به بدا و داشت خواهى

  .)26 امههمان، ن( »!باشند او دشمن و شاکى خداوند پیشگاه در

آبرویی و خفت و ذلـت در   مال و حقوق مردم بیلا درازي به حقوق بیت عاقبت طمع خیانت و دست

 آن از را دیـنش  و جـان و ورزد،  خیانـت  آن به شمارد، و سبک را امانت که کسى و«: دنیا وآخرت است

 و بـود  خواهـد  رسـواتر  و خوارتر آخرت در واست  انداخته خوارى و تذل به دنیا در را خود نکند اكپ

  .همان)»(است اسالم اهل پیشوایان با بتقل ،بتقل رسواترین ت، ومل به خیانت، خیانت ترین بزرگ قطعاً

اي عـدالت  اجـر براي اي از صفات و روحیات و اعتقادات و بینشی است که   آنچه گفته شد مجموعه

کـارگزاران و متولیـان امـور دولتـی و حکـومتی در نظـام اسـالمی        از سوي و تضمین حقوق مردم، باید 

بـازوان   ،که کـارگزاران حکـومتی در حقیقـت   روست  رعایت گردد. اهمیت داشتن این خصوصیات بدان

و اگـر   ،اجرایی و فکري حاکم اسالمی براي اجراي منویات و اهداف متعالی حکومـت اسـالمی هسـتند   

  پذیر نخواهد بود. حاکم اسالمی بازوان و نیروهاي مناسبی نداشته باشد، اجراي اهداف متعالی امکان

  مين حقوق مردمأتبراي نظارت بر رفتار كارگزاران . ۷

 گـزینش  االمکـان، افـراد   حتـی ـ به شروطی نیاز دارد تا   منصب تناسب هر بهـ  حکومتی مناصب تصدي

 تجربـه  اامـ . )صتخصـ و عـدالت،   شـرط  ماننـد (برآیند  خود هاي مسئولیت سپ از ،وجه بهترین به شده
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 نیازمنـد  هـم  بیرونـی  هـاي  مراقبت درونی، به هاي انگیزه بجز ،خود وظایف انجام براي بشر که داده نشان

از قـدرت عمـومی    ،ومـت هاي دولتی و نهادهاي عمومی به عنوان بخشی از حک ادارات و سازمان. است

مـردم بـراي    ،گـر دیسـوي  گیرنـد. از   خود به کار میهاي  قدرت را در رفتارها و تصمیم مندند و این هبهر

هـا و قـرار    باید با مراجعه به این سـازمان  ،خود بهره ببرند هاي که بتوانند از بسیاري از حقوق و آزادينای

نـوع   ،نرای. بنـاب کنندالزم را جهت استیفاي حقوق دریافت هاي ییدأمجوزها و ت ،اداري ۀگرفتن در چرخ

رو، در  ثیر بسیار بر روند احقاق حقوق شـهروندان و کیفیـت آن دارد. ازایـن   أاداري تهاي  رفتار و تصمیم

 ،حقـوق مـردم و دفـع ظلـم    براي استیفاي اداري هاي  و تصمیم هاساختار حکومت اسالمی، بر نوع رفتار

 بـر  مراقبـت  و تنظـار  ، نیـز علـی  حضـرت  و پیـامبر  سیرة حکـومتی  گیرد. در نظارت صورت می

 هرگـاه  پیـامبر «: اسـت  نقـل  رضـا  امـام  از. شـود  مشاهده می حکومتی فراوان نمسئوال و کارگزاران

 اخبـار  تـا ند فرستاد می را خود نامعتمد از کسی او ، همراهداشتند می گسیل امیري سرداري بهرا  لشکري

  .)148 ق، ص1413(حمیري، »دهد گزارش ایشان به و کند جوو جست را امیر آن

در نظـارت بـر کـارگزاران نیـز وجـود دارد. بخـش        شواهد فراوانی از سیرة حکومتی امیرالمؤمنین

ـ    خصوص در  مالک اشتربه  امام ۀنام ةعمد ن نامـه دربـارة   رفتار با کـارگزاران اسـت. در قسـمتی از ای

 بـه  وفادار و راستگو مردم از جاسوسانى و نما کاوش و کن نظارت کارهایشان در« کارگزاران آمده است:

 رعیـت  حـق  در مدارا و امانت رعایت به را آنان ،کارهایشان در تو نهانى مراقبت زیرا؛ بگمار آنان بر خود

عالوه بر آنکه ضـرورت نظـارت بـر اعمـال و رفتـار       این دستور امام). 53البالغه، نامه  نهج»(دارد وامى

به میزان رعایـت امانـت و مـدارا    دستیابی  ، جهت و هدف این نظارت را نیزکند میکارگزاران را گوشزد 

کـه  ارگزاران، و اعمال شخصـی کـ  به رفتارها  . حتی امامدارد میدر حقوق رعیت توسط کارمندان بیان 

د و نسـبت بـه   نـ ده ار باشد نیز اهمیت میذثیرگأتواند ت و تصمیمات اداري و حکومتی آنان میبر رفتارها 

حساسـیت  اسـت  ثروتمنـدان را اعـالم کـرده    ۀ زاران به خانمهمانی رفتن یکی از کارگحتی گزارشی که 

  ).45 امهنهمان، (کنند میو کارگزار را توبیخ دهند  مینشان 

تنگاتنـگ دارد،   یکه با حقوق مـردم ارتبـاط   ،ن حکومتییکی از موارد نظارت بر کارگزاران و مسئوال

تبـع آن امکانـات و    دولتـی و بـه   المال است. مسـئولیت  استفاده از امکانات دولتی و بیت ةنظارت بر نحو

نـه یـک    ،گـردد  ن و کارگزاران حکومت اسـالمی یـک امانـت تلقـی مـی     اموال دولتی، در دست مسئوال

به طور قاطع نسـبت بـه خیانـت در     امامروي،  بدینهاي شخصی.  برداري موقعیت و فرصت براي بهره

 در کـه  زمـانى  ،ابیـه بـن   زیـاد  ي بـه ا حضـرت در نامـه  آن د. نـ ده المال به کارگزاران خود هشدار می بیت
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 مـن  به صادقانه، اگر قسم خورم مى قسم خدا به« نویسد: بود می عباس بن عبداللّه جانشین بصره حکومت

 گیـرى  سـخت  تـو  بـر  اى، چنان ورزیده خیانت زیاد یا اندك مالى در مسلمانانالمال  بیت در که رسد خبر

عـالوه بـر    لحن امـام ). 20 امههمان، ن»(!کنـد پسـت و ذلیـل و بـار سنگین و دسـت تهی را تو که کنم

اقتصـادي را نیـز    برخورد با مفاسـد  در عمل نظارت حکومت بر رفتارهاي مالی کارگزاران، شدت ۀوظیف

  .دارد بیان می

 عامــل  کــه  ،شــیبانى  هبیــره بـن   مصـقلۀ  بــه  کـه  ،حضرت هاي آن همچنین در یکی دیگر از نامه

 جـا  بـه  را آن اگـر  کـه  رسـیده  من به تو از کارى انجام خبر« بـود، آمده است: رّهاردشـیرخُـ در حضـرت

 کـه  مىیغنـا  کـه  اسـت  این خبر. اى کرده غضبناك را خود امام و آورده خشم به را خدایت باشى آورده

 نشـینان  بادیـه  میـان  ریختـه، در  زمـین  بـه  راه این در خونشان و آورده گرد اسالم اهل هاى اسب و ها نیزه

 آفرید، اگـر  را انسان و شکافت را دانه که کسى حق به! کنى مى تقسیم ،اند دهکر انتخاب را تو که ،ات بیلهق

 را خداونـدت  حـق  پـس . یافـت  خواهى اعتبار بى و خوار من نزد را خود باشد داشته حقیقت برنامه این

. بـود  خـواهى  مـردم  ینکـارتر  زیـان  از مکن، که آباد خویش دین نابودى با را خود دنیاى و مشمار سبک

  .)43 امههمان، ن( »است برابرالمال  بیت از برى سهم در هستند ما و تو نزد که مسلمانانى حقّ کهبدان 

 نبایـد  و اسـت  امانـت  دولـت  کـارگزاران  نزد دولتی امکانات و عمومی اموال ،ان شدگونه که بی همان

 غیرمـرتبط  اشخاص و خود نفع به یا خشندبب را اموال این دولت ۀکیس از حکومت کارمندان و کارگزاران

 از حاکمـان  بخشـش : «فرماینـد  می امام علی یا در استفاده از آنها تبعیض قایل شوند.کنند  استفادهاز آن 

 و حساسـیت  .)745، ص 10، ج 1388شـهري،   (محمـدي ري  »است خیانت و ستم نانامسلمالمال  بیت

 هـاي  سازمان و ادارات به تاسازد  می وادار را اسالمی اکمح که است آنچنانالمال  بیت از استفاده در دقت

 وسـازید،   نزدیـک  هـم  بـه  را سـطرهایتان ، و کنیـد  نـازك  و تیـز  را هایتـان  قلم« که کند نامه بخش دولتی

 امـوال  کـه ؛ بنویسـید  زیـاده  کـه  مبـادا  و ،بپردازیـد  معـانی  به ونمایید،  حذف را غیرضروري هاي حرف

  ).85، ح 310، ص1382(صدوق،  »ندارد ضرر تحمل مسلمانان

 بـراي  حتی نبود حاضر. ایشان است انگیز شگفت نیزالمال  بیت مصرف در امام شخصی جویی صرف

 درآمـدهاي  بـه  کـه  چراغی نور از کنند می مراجعه او به شب در شخصی کار براي که کسانی به گویی پاسخ

 و نـد بودالمـال   بیـت  تقسـیم  چگونگی وشتنن مشغول خزانه در که هنگامی؛ کند استفاده دارد تعلق عمومی

 بـود  عمـومی  درآمدهاي به متعلق کهرا  چراغی فوراً ،رسیدندایشان  خدمت شخصی کار براي زبیر و طلحه

  .)289، ص1380(کشفی،  بیاورند اش خانه از دیگري چراغ ندداد دستور و ندکرد خاموش



   ۹۳ عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسالمي

بـراي  زاران بـه دریافـت رشـوه    یکی از مصادیق ظلم به مردم و تضییع حقوق آنان عادت کارگ

انجام امور اداري است. در ساختار اداري حکومت اسالمی، هرگونه پرداخت اموال و هدایا خـارج  

 و نمسـئوال  بـه  مـردم  هدایاي م اداري و حکومتی به کارگزاران دولتی ممنوع است. پیامبرنظااز 

 اللتبیه ابن نام به شخصیایشان  .ندپسندید نمی را آن ودانستند  نمی اختیاري ۀهدی یک را کارگزاران

 آمـد  پیامبر کرد، نزد جمع را صدقاتآنکه  از وي پس .ندکرد ینیتع صدقات آوري جمع براي را

 نـد گرفت را اموال و هدیه پیامبر است. شده داده هدیه من به این و شماست براي این کرد: عرض و

 سهم این و ما سهم این: گویند می، گماریم می کارها برخی به که را يافراد شود می چه«: ندفرمود و

اگـر والـی   «ند: فرمود سپس پیامبر» دادند؟ می آنها به چیزي نشستند می خانه در اگر آیا ؟شماست

و اگـر رشـوه دریافـت کنـد      ،و کارگزار هدیه دریافت کند این هدیه مجاز نیسـت و ممنـوع اسـت   

  .)261، ص1382(صدوق،  »شرك استم

بلکـه مفهـوم بازدارنـدگی در آن در     ،سـت تنهـا عامـل بازدارنـدگی نی    نه ،آنح نظارت به معناي صحی

بـه   مالـک اشـتر   ۀنامـ در عهد امام علی ۀهدایت و ایجاد شتاب در حرکت است. بیان روشنگرانجهت 

ـ   ،ارگزاراننظارت پنهانی و مستمر تو بر امور ک: «فرمایند میدارد که اشاره این نکته   گهمچـون آواز و بان

رانـد و   شتران است که آنها را هماهنگ و پایدار و رو بـه سـمت هـدف مـی     ۀدر همراهی با قافلساربان 

تشـبیه  ). 53 البالغـه، نامـه   نهـج »(شود کاري در امانت و مدارا با مردم در سلوك اداري می موجب درست

تبـادر کنـد:   تواند معانی دقیقی در مفهوم نظارت به ذهـن م  ساربان می گنظارت اداري به آوازخوانی و بان

ـ  ،عطوفتنشینی،  آرامش، هشیاري، رفق و مدارا، تالش در رسیدن به هدف، دل راه بـدون  ه رازداري، ارائ

مـدیریت اسـت و    ۀهدایت و الزمـ  ۀر آنکه جملگی از مقولیذکر خطا، همدلی، انس، اعتماد متقابل و نظا

  .)42، ص1389زاده،  وسیزنجانی و مدشود (عمی منفی و خشونت دیده نمی ۀاز آنها جنبیک  چدر هی

  قواعد پسيني. دوم

  شناسايي حق تظلم و شكايت مردم از كارگزاران  . ۱

ترتیب اثر دادن به حقـوق مـردم در مقابـل فرمانروایـان، برخـی       سابقۀ تاریخی شناسایی وخصوص در 

  :معتقدند

 ،وکراسـی تابع کردن اداره به قانون، محصول ایدئولوژي لیبرالیسم است و با نهضت آزادي و دم

ها مکلف شدند براي افراد در برابر قدرت، حقـوقی   که عمالً از سدة هجدهم آغاز شد، حکومت

ه بتواند حقوق افـراد  قواعد ثابت و مشخص و منظمی ک ،را بشناسند. قبل از پیروزي دموکراسی

۹۴     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

نبود. البته این وضعیت منطبق با حقوق الهی، فلسـفۀ سیاسـی    ،ندرا در برابر حکومت تضمین ک

دانند کارهـاي عمـومی را اداره    داد که هر طور مقتضی می وقت بود و به مجریان امور اجازه می

  ).7، ص1385(طباطبائی مؤتمنی،  »کنند

شـد،   تبلیـغ مـی  میانـه  که توسط کلیسا در قـرون   ،باید گفت: اگرچه حقوق الهی ،در رابطه با دیدگاه فوق

هـاي واقعـی ادیـان     عرفـی کـرده اسـت، امـا آمـوزه     مرا شده از حقوق الهی  اي نادرست و تحریف چهره

ها پـیش از پیـدایش تفکـر دموکراسـی در اروپـا، قواعـد ثابـت و         ، سالمزبور ۀتوحیدي بر خالف نظری

 ،روشنی از روابط حاکم و مردم و حقوق متقابل آنان را بیان کرده است. حقوق الهـی بـه معنـاي واقعـی    

تـابع کـردن حکومـت بـه     تـوان گفـت:    دهد، بلکه مـی  زه نمیتنها تعدي حاکم بر رعیت و مردم را اجا نه

برداران ریشه در تعالیم وحیانی و محصول فطرت انسانی بشـر اسـت. یکـی     رعایت حقوق مردم و فرمان

در روابـط بـین   حتـی   ،هـاي جامعـه   هاي ارزشمند اسالم برپایی عدالت در همۀ سـطوح و الیـه   از آموزه

از در برابـر حاکمـان   مـردم   حقـوق  .اسـت امـام و مـردم عـادي     یعنی پیـامبر و  ،باالترین شخص جامعه

حقوق حاکم در برابر مردم و حقوق مـردم   ،در منابع معتبر دینی اسالم است. نیمب نید يجد يها هیتوص

  .)135، ص 1382(شیروانی،  در برابر حاکم به طور کامل بیان شده است

ان و کارگزاران حکومتی و ترتیـب اثـر دادن   بسیاري از وصول شکایت از والیهاي  ، نمونهاساس نایبر

هـاي خلفـاي اسـالمی نیـز      در حکومـت یم. شـاهد  منینؤو امیرالم حکومتی پیامبر ةبه آن را در سیر

ها، مردم این حق را داشتند که از عامالن حکـومتی نـزد قاضـی شـکایت      تحت تأثیر این تعالیم و توصیه

(رفـاعی،   خلفا در منابع تـاریخی ذکـر شـده اسـت     ةدر دورهایی از شکایت مردم از حاکمان  کنند. نمونه

منصبان آنچنـان اسـت    تظلمات مردم از کارگزاران و صاحببه اهمیت استماع و رسیدگی ). 9، ص1989

هـاي   ها و دادخواهی د مراقب خواستهنکن توصیه می ،خود در مصر والی ،مالک اشتربه  که امیرالمؤمنین

ي خود را به گوش حـاکم برسـانند و آنقـدر ضـعیف هسـتند کـه دیـده        توانند صدا مردمی باشد که نمی

که برخی افراد و اقشار توان رساندن شکایات و مشکالت خـود  کنند  تأکید می مالکبه  شوند. امام نمی

 مـنهم  الیـک  الیصـل  من امور تفقد و«مبذول دارند: گونه اقشار توجه ویژه  اینبه را ندارند. بازرسان باید 

  ....»العیون تقتحمه ممن

  نو اميرالمؤمني حكومتي پيامبر ةرسيدگي ويژه به شكايت مردم از كارگزاران در سير. ۲

 »جذیمه بنی« ۀکرد. جریان کشتار قبیل مظالم والت و کارگزاران خود رسیدگی میبه  اکرم پیامبر

 . رسولاستتوجه اي از این  نمونه و محکوم کردن این عمل توسط پیامبر ولیدبن خالدتوسط 



   ۹۵ عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسالمي

 جذیمـه  بنـی  سـمت  جنـگ، بـه   براي اسالم و نه به مردم از اي عده دعوت براي را خالد خدا

 خـالف  بـر  اند، امـا  آورده اسالم ایشان که کرد رسید، مشاهده ایشان نزد به خالد وقتی. فرستادند

در ایـن مـاجرا    پیـامبر  .کشـت  را ایشان از زیادي ةعد و جنگید ایشان با خدا رسول دستور

(سـبحانی،  سـازد  و مظالم را برطرف کند رسیدگی به موضوع تا  ندمور کردأرا م علیضرت ح

ـ  امیرالمـؤمنین ، هاي تاریخی بر اساس نقل). 347 ، ص3 ، ج1385 شـدگان و تمـام    کشـته  ۀدی

؛ 164، ص 2 ق، ج1403(طبري، ز پرداخت حتی قیمت کاسۀ سگان آنها را نی ،آنان هاي خسارت

  .)96 ، ص5 ق، ج1411هشام،  ابن

بـه آفـاتی    ،ام فاسـد ثیر فرمانروایـان و حکـ  أاسالمی تحت تۀ جامع ،خالفت امیرالمؤمنین ةدر دور

 کـه  مانند ظلم و نیرنگ و چپاول ضعیفان توسط زورگویان و صاحبان قدرت مبـتال شـده بـود. هنگـامی    

 ندشـد  مواجه نبوي سنت و سیره از دور به و زده آفت ۀجامع با و ندرسید خالفت به علی حضرت

 بـه  قـدرت  تمام با ،نددید اسالم قلمرو اکناف و اطراف در را پیشین کارگزاران خالف اعمال سوء آثار و

 شـکایات  و دعـاوي  به رسیدگی براي »المظالم بیت« یا مظالم دیوان. ندپرداخت امور آن اصالح و مخالفت

 کـار  ایـن  بـه  مدینـه  در را اي حضـرت خانـه  آن  .شـد  سـیس أت علـی  حضـرت  توسط داوري ۀاقام و

، 5، ج1385الحدیـد،   ابـی  (ابـن نـد  نامید »المظـالم  قصـص « یـا  »القصـص  بیت« آن را و ندداد اختصاص

 خانـه  آن درون بـه  رسـیدگی  براي ،نوشته اي نامه در را خود هاي شکایت تا ندخواست مردم از ) و63ص

 هـیچ  کرامـت  و نشود ضایع سیک حق تا ندکرد می بررسی و مطالعه را ها نامه آن حضرت بیندازند. خود

  ).268 ، ص1 تا، ج (کتانی، بی نگردد زایلکس 

دن از رسـی پیش و داشتند اي اعزام  حضرت لشکري از سپاهیان را به منطقه ،نمونهبراي مثال، در یک 

کـه   نداي نکاتی را به اطالع والیان و مردم ساکن در مسیر حرکت سپاه رسـاند  طی نامه ،سپاه به آن منطقه

 ۀمنطقـ  از، خداونـد  خواسـت  بـه  که فرستادم را سپاهى من« د:نفرمای قابل توجه است. حضرت می بسیار

 و مـردم  آزار ازتـا   ام کـرده  سـفارش  ،نمـوده  واجـب  آنان بر خداوند آنچه به را آنان و کند مى عبور شما

 از و برسـانید  من هب را خود شکایات. حرکتم در سپاه دنبال به و من... نمایند اجتناب آنان به رنج رساندن

 شـکایت . بـه مـن   نداریـد  را آن دفـع  قدرت من و خدا کمک به جز و رسد مى شما به آنان از که ستمى

  ).60البالغه، نامه  نهج»(اللّه شاء ان، برگردانم شما از را ستم آن خدا یارى به تاکنید 

از کـه مـردم   نبراي ایرا زم هاي ال ها و توصیه د که من آموزشندار اعالم می ،ن نامه اوالًدر ایحضرت 

اگر ظلمی بـر مـردم واقـع    ها،  با وجود این توصیه ،اًام. ثانی انجام داده ،اذیت و ستم نشوندلشکریان سوي 

۹۶     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

حقـوق  کـرده،   دهم که مظالم را رسـیدگی  به مردم اطمینان میات را دارم. ثالثاً، شد آمادگی دریافت شکای

  رفته را بازگردانم.   ازدست

نیروهـاي امـین و    منصبان، امام علـی  ستیفاي حقوق مردم از قدرتمندان و صاحباهمیت اسبب  به

را باید مبتکـر تشـکیل   ایشان . ندگرفت گیري مطالبات مردم به کار می اعتماد خود را براي تحقیق و پیقابل 

 نـام  بـه را هـاي خـاص و سـنگین     موریـت أمدر انجـام   خـود  سپاه از بخشی زیرادانست؛ » پلیس ویژه«

تـرین و فـداکارترین نیروهـا و یـاران      خـالص ). 378- 370، ص1365(سـاکت،  ند نامید  »الخمیسۀشرط«

و بـراي اهـداف    ندکـارایی بـاالیی داشـت   روها دهی شده بودند. این نی سازمان» الخمیس ۀشرط«در  امام

گـذاري ایـن نیروهـا بـه      نـام ). سـبب  25 ، ص1379شـهري،   (محمـدي ري ند شد ژه به کار گرفته مییو

پرسـیدند:   نباتـه بن  اصبغآنان یا پیمان خاصی بود که آنان با امام داشتند. از  ةعالمت ویژ »الخمیسۀشرط«

ـ   ۀشـرط چگونه شد کـه  « فشـانی را تضـمین دادیـم و     چـون مـا جـان   د؟ پاسـخ داد:  الخمـیس نـام گرفتی

  .)349، ص2، ج1375(طریحی، » فتح و پیروزي را امیرالمؤمنین

از تحـوالت  پـیش  هـا   سـال  ،بخـش اسـالم   ز با الهام از آیـین حیـات  حکما و اندیشمندان اسالمی نی

 نامـه  سیاسـت  خواهانه و انقالبی در اروپا، بر رعایت حقوق مردم توسط حاکمان تأکید داشـتند. در  آزادي

 داد و نشـیند  مظـالم  به روز دو، هفته درآنکه  از را پادشاه نیست اي چاره: «آمده است الملک نظام خواجه

 کـه  قصـه  چنـد  و ،واسـطه  بی بشنود خویشتن گوش به رعیت سخن و بدهد انصاف و بستاند بیدادگر از

 کـه  شـود  پراکنـده  مملکـت  در خبر این چون که ،دهد مثالیهریک  در و کنند عرضه که باید بود تر مهم

 ،شـنود  می ایشان سخن و خواند می خویش پیش روز دو هفته در را دادخواهان و متظلمان جهان خداوند

 عقوبـت  بـیم  از کـردن  درازي دسـت  و بیدادي نیارد کس و دارند کوتاه ها دست و بشکوهند ظالمان ۀهم

  .)9تا، ص الملک، بی (خواجه نظام »او

  متجاوزان به حقوق مردم  قبال گيري در  شدت عمل و سخت. ۳

تنها حکومـت اسـالمی موظـف اسـت حـق تظلـم و شـکایت مـردم از          نه ،هاي اسالمی بر اساس آموزه

بلکـه بایـد در صـورت احـراز      کند،رسیدگی به آن با دقت و بشناسد زاران حکومتی را به رسمیت کارگ

  را مجازات نماید.  متخلفان بدون مسامحه و با شدت عمل ارگزاران، ظلم و تعدي ک

کـه   ،دیـده  مرهمی است بـر آالم مـردم رنـج    ،قتن به حقوق مردم در حقیااین رفتار شدید با متجاوز

 و ،بگیـرم  ظـالم  از را شحقـ  تـا  اسـت  عزیز نزدم ضعیف: «دهد زیبایی به آنان روحیه می با تعبیر امام

  ).37 البالغه، خطبه (نهج» بستانم وى از را مظلوم حق تا است ناتوان نزدم قوى



   ۹۷ عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسالمي

  گيري نتيجه

عالوه بر آنکه در اهداف و مبانی نهادهاي اجتماعی مـورد تأکیـد   در اسالم،  آرمان عدالت اجتماعی. الف

سـاز   هـا و قواعـد عملـی زمینـه     لفهؤتوجه شده و مبدان هاي عملی نیز مورد  شیوهت، در قواعد و اس

  ابعاد اجتماعی به طور ملموس از منابع دینی قابل استخراج است. ۀعدالت در هم

ـ    خصوص  . درب  ،ن رابطـه رابطۀ مردم و حاکمان و کارگزاران حکومتی، با توجـه بـه نـابرابري ای

عالوه بـر آنکـه بـه     »عدالت«رو، اصل  یابد. ازاین لت اهمیت دوچندان میضرورت برقراري عدا

شود، در قواعد عملی و سـاختاري   عنوان مبنا و هدف و وظیفۀ کلی حکومت اسالمی مطرح می

  ابد.ی حکومت نیز تجلی می

 ،شده در حکومت اسالمی، مانند عدالت حـاکم و کـارگزاران   بینی برخی از قواعد ساختاري پیش. ج

رسی آسـان مـردم    مردم، دستبا کارگزاران حکومت ۀ ماهیت رابطۀ آنان ت ممتاز و برجستصفا

هـاي مـردم، توجـه بـه رضـایت       منصبان با مطالبات و خواست ، ارتباط مستقیم صاحبایشانبه 

مردم از حکومت، مسئولیت کارگزاران و عدم مصونیت آنان در نوع رفتار بـا مـردم و همچنـین    

ساز رعایت عدالت و تضمین  در برابر قانون به عنوان قواعد پیشینی و زمینه برابري آنان با مردم

  گردد. حقوق مردم تلقی می

گیري خواهـد کـرد،    که از ظلم حاکمان بر مردم پیش ،با وجود قواعد پیشینیعلت که به هر  صورتیدر. د

رسـمیت شـناختن    مانند نظارت بـر رفتـار کـارگزاران، بـه    ، اقداماتی ظلمی بر حقوق مردم واقع شود

 ۀدادخواهی و تظلم مردم ازآنان، رسیدگی ویژه به شکایت مردم و مجـازات قـاطع و بـدون مسـامح    

ثر حکومت اسالمی در اجـراي عـدالت و تضـمین    ؤاز قواعد درخشان و م ،ان به حقوق مردممتجاوز

ر سـاختار  گونه قواعد به قواعـد پسـینی اجـراي عـدالت د     توان از این حقوق مردم خواهد بود که می

  .حکومت اسالمی یاد کرد

  

  

  

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

توان لزوم جامعیـت تعهـد و تخصـص در مناصـب      می ،یوسف 55و آیه  ،بقره 247 ۀقصص، آی 26 ۀمانند آی ،. از برخی آیات قرآن1

 اجتماعی را استفاده کرد.

۹۸     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  
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