بایستههای اخالقی مدیریت معنوی امام علی(ع) در بعد حکومتداری اجتماعی

1

فیروزه خرم پور2

چکیده:
انگیزه تأسیس حکومت و دولت دینی از منظر علی(ع) برگرداندن آثیار دیین خیدا و اصیالح و ایجیاد
آسایش در شهرهاست .بیشک انقالب شکوهمند اسالمی بیه ارمغیان آوردنیده چنیین حکومیت و
دولتی بوده است .لذا این مقاله جستاری است در بررسی بایستههای اخالقی دولت دینیی و معرفیی
حکومت علوی و بررسی ویژگیهای یک دولت دینی از منظر موال علی(ع) .آنچیه بیهعنیوان سیلال
مطرح است این است که مبانی ،اصول و بایدهای یک حکومت دینی چیست و بیا توجیه بیه الهیام
گرفتن از الگو در موفقیت امور ،از چه الگویی میتوان تبعیت کرد؟ هدف از این نوشیتار رسییدن بیه
پاسخ همین مسئله است .روشی که در تیدوین ایین مقالیه بیهکیاربرده شیده اسیت روش مطالعیه
کتابخانهای بوده است .ساختار مقاله به این صورت است کیه راقیم سیطور پیس از بییان مقدمیه و
ضرورت وبیان انگیزهی تأسیس دولت دینی به بیان بایستههای چنین دولتی پرداخته و در پایان نیز
پس از جمعبندی مطالب به راهکارهایی ارائه شده است .به صیورت مختصیر ،آنچیه از ایین مقالیه
دریافت میشود این است که حضرت علی(ع) بهعنوان کامیلتیرین الگیو در تأسییس دولیت دینیی
محسوب شده و برخی از ویژگیهای بایدهای دولت دینی از منظر ایشان بدین شرح اسیت :عناییت
به بیتالمال ،احتراز از اندوختن مال نزد متصدیان حکومت ،زهد و سیادهزیسیتی گرداننیدگان امیور
حکومتی ،امربهمعروف و نهیازمنکر ،توجه به حال فقرا و دردمندان ،عدالت محوری ،شفافسیازی،
ندادن فرصت به فرصتطلبان ،عنایت خاص به قوای نظامی و ...پس اگر دولتی میخواهید ادعیای
دینی بودن داشته باشد ،موفق نخواهد شد مگر با مزین شدن به این صفات و ایین مقیدور نخواهید
بود مگر با الگو گرفتن از حکومت علی(ع).
واژگان کلیدی :دولت دینی ،امام علی(ع) ،حکومت علوی ،مدیریت معنوی ،بایستههای اخالقی
 1این مقاله در همایش «مدیریت معنوی جامعه در سیره ائمه اطهار(ع)» ارائه شده است.
 2کارشناس علوم قرآنی ،معاون پرورشی آموزشگاه شهید احمدی پور ،آموزشوپرورش داراب

  162فصلنامهی رهیافت فرهنگ دینی ی سال اول ی شماره چهارم ی زمستان 1397

مقدمه:
با یاد و نام خدای متعال؛ خدایی که علی(ع) این فرید دهر را بهعنوان آیینه تمام نمای خود آفرید تیا خلیق بیا
پرتو گرفتن از انوار او راه سعادت را طی نمایند و به نام خدایی که رحمتش ملت ایران را فراگرفت و با ظهیور
انقالب شکوهمند اسالمی ،انقالبی که ادامهدهندهی نهضت علوی است امنیت ،آسیایش و عیدالت را بیرای
مردم ستمدیده ایران عزیزمان به ارمغان آورد .ظهور انقالب اسالمی اییران بیاب نیوینی را در برابیر اندیشیه
چشمانداز همهی انسانها و خصوصاٌ مسلمانان گشوده است .گشایش این باب بیه نیام و عنیوان دیین رقیم
خورده است .انقالب اسالمی ایران آثار دستاوردهای بسیاری داشته و ادعاها و شیعارهای گونیاگونی را ارائیه
کرده است .از مهمترین دستاوردهای انقالب میتوان به احیای دین و تفکر و فرهنیگ دینیی درزمیانی کیه
دین از صحنهی جامعه بشری کنار زدهشده بود اشاره کرد .دولت حاکم بر ایران اسالمی دولتی است که خود
را دولت دینی و اسالمی نام نهاده و سعی در همرنگ کردن خود با دولت و حکومت علیوی دارد .بیهراسیتی
بهجاست اگر به بیان اصول ،مبانی و بایستههای اخالقی دولت و حکومت دینی از منظر امام علی(ع) بپردازیم،
چراکه حکومتی اسالمیتر ،اخالقیتر و همهجانبهتر از آن سراغ نداریم.
دولت و حکومت دینی را بدان سبب از این دییدگاه بیه بررسیی میینشیینیم کیه اوالً علیی(ع) بیهعنیوان
برجستهترین تربیتیافته مکتب نبی اسالم(ص) در تجربه چهار سال و نه ماههی حکومیت خیود ،باییدها و
نبایدهای اخالقی و شیوههای باارزشی را درراه تحقق حکومت ناب دینی عرضه داشت .بهعبارتدیگر ،آن
حضرت از سویی بر حفظ ماهیت خالص دینی حکومت تأکید و اصرار میورزید و از دیگر سو چالشهیایی
را که میان حفظ آن ماهیت و واقعیتهای محض تاریخی رخ میداد چارهجویی میکرد و این خیود درس
بزرگی است که همهی دلدادگان آن حضرت باید درصدد فهم و درک آن برآیند .ثانیاً حکومت کوتاهمیدت
علی(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) ،تاریخمندترین و تجربیترین حکومتی بود که بر اساس مبانی و میوازین و
معیارهای دینی پا گرفت .بدون شک چنین دولت و حکومتی بایستههایی دارد که دولتهای دینی کنیونی
باید به دنبال به دست آوردن و اجرای آنها باشند .لذا در این نوشتار سعی شده است به صیورت مختصیر
برخی از این مللفهها بررسی شود .آنچه به عنوان سلال پژوهشی مطرح است این است که مبانی ،اصیول
و بایدهای اخالقی دولت دینی چیست؟ و الگوی تمامعیار اخالقی برای دولیتهیای دینیی کیدام اسیت؟
هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی و اصول دولت دینی و معرفی الگویی کامل جهیت هیدایت ایین
دولت است ،که راقم سطور در تدوین این نوشتار از روش مطالعه کتابخانیهای بیا اسیتفاده از بییش از 20
منبع معتبر بهره جسته است و نیز در خصوص بیان ضرورت بحث باید بگوییم ،پرداختن به موضوع مهیم
دولت دینی و مبانی و اصول حاکم و بایستههای چنین دولتی بدین خاطر که در بردارنده عنیوان دینیی و
اسالمی و حافظ آبرو و کیان دین مبین اسالم است ،بسیار ضرورت دارد.
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الف كلیات مقاله:
طرل مسئله:

بیشک بزرگان دین ما کسانی هستند که میتوانند ما را از گمراهیها نجات داده و بیه سیوی سیعادت و
نیکبختی رهنمون سازند .برهمگان مبرهن است که پیروی از سیره این عزیزان ما را به کمال میرساند.
لذا اولین قدم در پیروی و تبعیت ،شناخت کامل این بزرگواران و گنجینههای معنوی اسیت .از مییان ایین
بزرگان و افتخارات دینی ،زمانی که صحبت از حکومت و اخالق دولتمردی به میان میآید اولین سیره و
چهره مبارکی که به ذهن مجسم میشود ،سیره حضرت علی(ع) است و به جهت اینکه در جامعهای زندگی
میکنیم که ادعای ما پیروی از امام همام حضرت علی(ع) و تبعیت از سیره اخالقی و عدالت محور ایشیان
است ،لذا توقع میرود که فاصله موجود بین حاکمیت مسئولین و زمامدار امیور مسیلمین روزبیهروز کیم و
کمتر شود؛ بنابراین ضرورت دارد که سیره اخالقی حکومت علی(ع) بررسی و مدنظر قرار گیرد.
مسئله پژوهش:

مسئله موردپژوهش در این تحقیق ،معرفی و بررسی ابعاد اخالق زمامیداری و اخیالق حکیومتی حضیرت
علی(ع) بهعنوان الگوی حاکمیت اخالقی است .در این مقاله نگارنده در پی آن است تا شیوههای میدیریت
حکومتی و بایستههای اخالقی در حکومت دینی امیرالملمنین(ع) را به دوستداران حضرتش معرفیی نمیوده
تا هم انگیزهای شود برای پیروی از سیره مبارک ایشان و هم کمک نماید به ایجاد حکومتهای اخالق
مدار و عدالت محور.
پرسشهای پژوهش:

پرسشهای عمدهای که نگارنده در این نوشتار در پی رسیدن به پاسخهای آنهاست و مسیر بحث را نییز
تبیین مینماید از این قرار است:
 -1انگیزه تأسیس حکومت دینی از منظر امام علی(ع) چیست؟
 -2بایستههای اخالقی حکومت دینی از منظر علی(ع) کدماند؟
 -3بر اساس نتایج حاصله و بهمنظور بهبود وضعیت موجود چه راهکارهایی میتوان ارائه نمود؟
فرضیه:

با توجه به مستندات ارزشمند تاریخی حکومت چندساله حضرت امیرالملمنین(ع) گرچه به لحیاظ کمییت و
زمانی مقدارش انیدک بیه نظیر مییرسید ولیی بیه لحیاظ کیفیی (آنهیم در محیور اخیالق و عیدالت)
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مثالزدنیترین و معتبرترین حکومت اسالمی -تاریخی است؛ بنابراین فرض بر آن است که رمز موفقییت
حاکمان جوامع اسالمی فقط و فقط پیروی از سیره اخالقی امیرالملمنین(ع) در امیر حکومیتداری بیوده و
فاصله گرفتن از آن و بسنده کردن به شعارهای محض و تئوری نه تنها موفقیتی در پیی نخواهید داشیت
بلکه باعث مخدوش کردن باورها و اعتقادات مردمان و رعیت خواهد شد.
تعریف مفاهیم:
بایسته :بایسته به معنای الزم بودن ،واجب بودن ،ضروری بودن (معین ،1381 ،ص )160
اخالق :خویها ،خصلتها (معین ،1381 ،تکجلدی ،ص )56

حکومت :فرمان دادن ،امر کردن ،فرمانروایی کردن ،داوری کردن ،قضاوت کردن ،فرمیانروایی ،سیلطنت،
پادشاهی (معین ،1381 ،ص )400

دینی :آیین ،منسوب به دین ،در این متن منظور دین اسالم است.
منظر :محل نظر ،جای نگریستن ،دورنما ،چشمانداز (معین ،1381 ،ص )1046

امام علی(ع)  :پیشوای اول شیعیان ،امام اول و معصوم دوم.

ب .پیشینه علمی بحث:
تاکنون کتب و مقاالت چشمگیری در خصوص حضرت علی(ع) و شیوههیای زمامیداری و بررسیی اخیالق
علوی تدوین و به چاپ رسیده است ،آثاری همچون اصول و مبانی حکومت اسالمی از منظر امام علیی(ع)
نوشته حسین نوری همدانی ،در هوای حق و عدالت نوشته محمدعلی موحد ،امام علی و عدالت اجتمیاعی
نوشته احمد راسم النفیس ،امام علی عدل و عدالت نوشته محمد حکیمی و آثار ارزنده دیگر که هیر کیدام
در جای خود قابیل سیتایش و قیدردانی اسیت امیا ایین اثیر بیه جهیت سیبک ارائیه مطالیب از ویژگیی
منحصربهفردی برخوردار بوده و میتواند مطالب مورد نیاز خواننده گرامیی را بیه صیورت دسیتهبنیدی در
اختیار وی قرار دهد.

ج .روش تحقیق:
نوع و روش تحقی :

تحقیق از نوع توصیفی است .مطالب از تمامی کتب ،نشریات و سایتهای میرتبط بیا موضیوع اسیتخراج
شده و مورد استفاده اسنادی قرار گرفته است.
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چگونگی جمعآوری اطالعات:

تکنیک گردآوری اطالعات و دادهها فیشبرداری ،خالصهنویسی و گردآوری از منابع مختلف بوده است.
روش انجام مطالعه:

ابتدا چارچوب کلی ،فهرستوار ترسیم شده و تقسیمبندیهای الزم با توجیه بیه تحدیید مسیئله صیورت
گرفته است .سپس منابع الزم تهیه و پیس از بررسیی اعتبیار و رواییی آنهیا ،مطالعیه ،فییشبیرداری و
خالصهنویسی آغاز گردیده است .در ادامه ،کل مطالب گردآوری ،تجزیه و ترکیبشده و ضمن بیازنگری،
تدوین نهایی صورت گرفته است.

د .اهداف تحقیق:
هدف از تدوین ایین مقالیه ارائیه اطالعیات ارزشیمند از نحیوه حکومیتداری میوالی متقییان حضیرت
علیبنابیطالب(ع) و خدمت به خاندان واالی عصمت و طهارت است .پس اهداف این مقاله در ابعیاد زییر
قابل بررسی است:
 -1هدف کلی :تحقیق پیرامون سیره ارزنده و معنوی زندگی و امیور اجتمیاعی بزرگیان دیین و امامیان
معصوم (علیهمالسالم)
-2هدف غایی :یادآوری انگیزه تأسیس حکومت توسط حضرت علیی(ع) ،بررسیی ویژگییهیای اخالقیی
حکومت علوی و معرفی چراغ راهنما فرا راه حاکمان جوامع اسالمی و معرفی مالک و معییار موفقییت در
زمامداری در جوامع مسلمین باألخص جامعه شیعه و علوی.

بحث اصلی:
انگیزه تأسیس حکومت دینی از منظر امام علی(ع) :

قبل از هر چیز شایسته است که به بیان انگیزه تأسیس حکومت دینی از منظر امام علی(ع) ،یا بهتر بگوییم
انگیزه تأسیس حکومت علوی (که مصداق کامل موضوع این مقاله است) بپردازیم .دراینباره عبارات ذیل
را از خطبهی صدوسیویکم امام(ع) میآوریم:
«بارخدایا ،تو به آنچه که از ما صادر شده است آگاهی (جنگها و زدوخوردها) که نه برای میل و رغبت به
سلطنت و خالفت و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا بوده است ،بلکه برای این بود کیه (چیون
فتنه و فساد در شهرها شیوع یافت ،ظلم و ستم بر مردم وارد گشت و حالل و حرام تغییر نمود) آثار دیین
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تو را (که تغییر یافته بود) بازگردانیم و در شیهرهای تیو اصیالح و آسیایش را برقیرار نمیاییم تیا بنیدگان
ستمکشیدهات در امن و آسودگی باشند و احکام ضایع ماندهات جاری گردد( ».نهجالبالغه ،ترجمه خطبیه )131
در خطبهی سی و سوم نیز در رابطه باهدف علی(ع) از تشکیل حکومت چنین بیانشده است:
«عبداهلل بن عباس گفت :در ذی قار (نام موضعی در نزدیکی بصره) بر امیرالملمنین(ع) هنگیامی کیه پینیه
کفش خود را میدوخت ،وارد شدم .پس سلال فرمود« :قیمت ایین کفیش چقیدر اسیت؟» عیرض کیردم:
ارزشی ندارد .فرمود« :به خدا سوگند که این کفش در نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوبتر است،
لکن من قبول چنین امارت و حکومتی نمودهام ،برای اینکه حقی را ثابت گردانم ییا بیاطلی را برانیدازم».
(نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )33
علیی(ع)

آری به خدا سوگند دولتی که داعیه دینی و اسالمی دارد و خود را پییرو حکومیت اسیالمی میوال
میداند ،هدفی بهجز هدف موالیش در حکومتداری دنبال نمیکند و اندکی از این مسییر الهیی تخطیی
نمینماید که اگر چنین شد بایستی در دینی و اسالمی بودن آن شک کرد.
بایستههای اخالقی حکومت دینی از منظرعلی(ع) :

با اندکی تأمل در حکومت امام علی(ع) بهوضوح پی میبریم که چه مللفهها و فاکتورهایی مورد نظر ایشان
در نحوه زمامداری بوده است .ایشان به چه مسائلی در این خصوص اهمیت میدادهاند و چگونه با مردم و
زیردستان برخورد داشتهاند و ازآنجاکه حکومت علی(ع) حکومتی الهی و خدا گونه است ،آنچه را کیه میورد
اهتمام ایشان بوده است میتوان بهعنوان بایستههای دولت دینی و حکومت اسیالمی بیه شیمار آورد .آن
حضرت بهکرات در مورد آنچه مد نظرش بوده است در نامههای خود به زمامداران و خطبیههیا و کلمیات
قصار اشاره نموده است .در اینجا به ذکر و معرفی برخیی از بایسیتههیای دولیت دینیی از دییدگاه امییر
الملمنین(ع) که بهطور مستقیم خود ایشان به آنها اشاره نموده است میپردازیم .بهراستی با مقایسه شیوه
عملکرد دولت و حکومتهایی که ادعای دینی و اسالمی بودن دارند با این مللفهها میتوان بهراحتی پیی
برد که آیا این دولتها واقعاً دینی و خدایی هستند یا فقط شعار آن را سر مییدهنید .بایسیتههیای دولیت
دینی از دیدگاه امیرالملمنین:
 -1توجه به بیتالمال و دقت در صرف آن:

یکی از اصول مهم دولت دینی و از جنبههای مهم تمایز آن از دیگر دولتها عنایت به بیتالمال مسلمین
است ،همان چیزی که موالی متقیان توجه وافری نسبت بیه آن داشیته اسیت .امیام علیی(ع) خطیاب بیه
کارگزاران امور مملکتی میفرماید« :کتب ع الی عماله :ادقوا اقالمکم و قاربوا بین سطورکم و احیذفوا عنیی
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فضولکم و اقصدواالمعانی و ایاکم و ايکثار ،فان اموال المسلمین يتحمتم ايضرار .قلمهای خود را نیازک
بتراشید ،سطرها را نزدیک به هم بنویسید ،عبارات و کلمات زائد را حذف کنید ،بیه معنیا و مفهیوم توجیه
داشته باشید و از زیادهروی در نوشتن پرهیز نمایید؛ زیرابه اموال مسلمانان نمییتیوان ضیرر و زییان وارد
ساخت( ».ابن بابویه 1389 ،ه ق ،ج  ،1ص )149
در این خصوص نمونههای فراوانی از نامههایی که حضیرت امیرالمیلمنین(ع) بیه کیارگزاران خیود مرقیوم
فرمودهاند موجود است ،ازجمله خطاب به پسرعموی خویش؛
«تو را در امانت خود شرکت دادم و محرم کارهای خویش نمودم ...ولی همینکه دییدی وضیع زمانیه تغیییر
کرد ،تو نیز از فرصت استفاده کردی و از بیتالمال برای خود تصرف نمودی ،پس از خدا بترس و اموال قیوم
و ملت خود را به ایشان بازگردان و اگر چنین نکنی و خداوند مرا یاری رساند ،با همان شمشیری که بیه هیر
کس زدهام راه جهنم را پیشگرفته است ،آن را بر فرق تو نیز فرود خواهم آورد( ».نهجالبالغه ،نامه )41
در نامه بیست و ششم نیز از این قبیل نامهها دیده میشود:
«و ان اعظم الخیانه خیانه األمهو افظع الغش غش ايئمه و السالم .و بزر تیرین خیانیتهیا ،خیانیت بیه
مسلمانان و پلیدترین غش و تقلب ،غش در برابر پیشوایان ملت است( ».نهجالبالغه ،نامه )26

مجمع تیمی روایت کرده است که« :علی(ع) هرجمعه بیتالمال را جارو میکرد و در آن دو رکعت نماز می
گزارد و میگفت :برای آنکه روز قیامت به نفع من شهادت دهد( ».راسم النفیس ،1380 ،صص )137-181

 -2دوری از مالاندوزی:

در دولت دینی ،متصدیان خالصانه و صادقانه خدمت میکنند و برای خود اموالی ذخیره نمیکنند و ایین را
از موالیشان آموختهاند که ایشان دراینباره چنین میفرمایند:
قال علی(ع) دخلت بالدکم بأشمالی هذهِ و رحلتی و راحلتی هاهی فأن أنا خرجت من بالدکم بغیر میا دخلیت
فاننی من الخائنین.

من وارد این شهر شدم و برای قبضه کردن امور حکومت ،لباسی بر تن داشتم و بر مرکبیی سیوار بیودم؛
همین مرکب که اکنون زیر پای من است و لباسی که اآلن در بردارم و آن اندازه از اثاثی که مسافری به
همراه دارد (مشکی ،لیوانی و قاشقی) .اگر بعد از چند سال حکومت ،از این شهر بیرون روم و چیزی بییش
از این همراه داشته باشم ،بدانید که نسبت به شما خیانت کردهام( ».مجلسی 1403 ،ه ق ،ج  ،40ص )325
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«نظام صالح و نیرومند و دولت دینی بر اراده میردم تکییه دارد .ایین اسیت کیه در بحیرانهیا و حیوادث
اجتماعی-اقتصادی ،تودهها به پشتیبانی آن برمیخیزند و کمبودها را میپذیرند و طرحهیا و برنامیههیای
اقتصادی را اجرا میکنند و به کار و تالش و سازندگی و صرفهجویی دسیت مییزننید .ییک نظیام آنگیاه
می تواند بر اراده مردم تکیه کند که عدالت اجتماعی را حاکم کرده باشد تا تعادل و توازن اقتصادی موجب
گردد که همگان به قصد و نصیب خود-به وجه مناسب -دست یابند (و کسی به فکر مالاندوزی نباشد و
آنچه میخواهند برای همگان باشد) .نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصی روی کرد و در خیدمت
آنان قرار گرفت یا برخی از افراد نظام از آنان بودند ،نیروهای فداکار و مردمیی را از دسیت مییدهید و در برابیر
حوادث و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی بیپشتوانه میماند( ».حکیمی ،1380 ،ص )175
آری متصدیان دولت دینی و کارگزاران چنین حکومتی آنچه به فکرشان نمیرسید میالانیدوزی و بسیتن
توشه خویش ،اطرافیان و قشری خاص است.
 -3زهد و سادگی مسئولین حکومتی:

ازآنجاکه گردانندگان امور دولتی ،آنهم از نوع دینی ،افرادی زاهید بیوده و زهید بیا روان آنیان میرتبط و
عجین است ،لذا ایشان به خاطر همسطح کردن زندگی خود با فقیران و تهیدستان راه زهد و سادهزیسیتی
را در پیشگرفتهاند و این را نیز بهمانند دیگر بایدها از موالیشان علی بن ابیطالب(ع) آموختیه و بیر خیود
واجب ساختهاند .حضرت امیرالملمنین(ع) دراینباره میفرماید« :ان اب تعالی فیرض علیی أئمیه العیدل ان
یقدروا أنفسهم بضعفه الناس ،کیال یتبیك بالفقیرفقره .خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده است که وضیع
زندگی خود را با مردمان تنگدست برابر و در یک سطح قرار دهند تا فقر و تنگدستی ،فشاری بر فقرا وارد
نکند( ».نهجالبالغه ،خطبه )159
در سوره دخان آیه  18آمده است« :أن أدوا الی عباداب انی لکم رسولً أمین .بهراستی در فرهنیگ قیرآن،
مردم امانت الهی هستند».
باید سعی شود که با پیش گرفتن راه زهد و سادگی این امانات الهیی را حفیظ کیرد .پییامبر اکیرم(ص) در
حدیثی فرمودند« :رآس العق ِ بعد ايیمانِ باب التحبب الی الناس .سرآمد عقل و اندیشه بعید از ایمیان بیه
خدا ،دوستی با مردم است» (مجلسی 1403 ،ق ،ج  ،74ص  ،158به نقل از :معاونت فرهنگی پرورشی نییروی مقاومیت

بسیج ،1382 ،ص  )137و این میسر نخواهد شد مگر با رعایت زهد و سادگی و همرنگ عمیوم شیدن .والیی
که زاهد و ساده باشد با مردم خود مانند یک پدر مهربان رفتار میکند ،آنچنانکیه مقیام معظیم رهبیری
(مدظلهالعالی) در دیدار با مسئولین نظام میفرمایند:
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«در روایات واردشده که والی و حاکم اسالمی در همه سطوح (وزییر ،اسیتاندار ،بیاالتر و پیایینتیر ،همیه
مشمول این جمله هستند) با مردم باید مثل پدر نسبت به فرزندان مهربان باشد .اگر به شما خبر برسد که
فرزندتان از بیماری ،سرما ،گرما ،گرسنگی ،تحقیر ،اهانت و غربت رنج میکشد ،چه حالی پیدا مییکنیید؟
میتوانید تحمل کنید؟ در سطح کشور نسبت به هرکس چنین اتفاقی بیفتد تا آنجا که شما علم و اطیالع
دارید ،باید همین احساس را داشته باشید» (روزنامه جمهوری اسالمی ،82/5/20 ،ش )6983
 -4امربهمعروف و نهیازمنکر:

از دیگر بایستهها و مبانی دولت دینی که باز هم آن را از دیگر حکومتها متمایز میسازد انجیام فریضیه
امربهمعروف و نهیازمنکر است تا آنجیا کیه ایین واجیب الهیی را سیرلوحه امیور خیود قیرار داده اسیت.
امربهمعروف ونهیازمنکر باعث از بین رفتن بیتفاوتی و بقای جوامع خواهد گردید .امام علی(ع) درخصوص
اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر میفرمایند:
«فان اب سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم اي لترکهم ايمر بالمعروف والنهی عن المنکر .خداونید
از این جهت ملل گذشته را مورد لعن قرار داد که امربهمعیروف و نهیی از منکیر را تیرک کیرده بودنید».
(نهجالبالغه ،خطبه  )234و نیز در جای دیگر میفرماید« :هرگز امربهمعروف و نهی از منکیر را تیرک نکنیید.
زیرا در این صورت اشرار بر شما مسلط میشوند و هرگاه دعا کنید ،مستجاب نخواهد شد( ».همدانی،1380 ،
صص )3-31

مردی خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید ،درحالیکه آن حضرت ،روی منبر نشسته بود پرسید« :مین خیرالنیاس؟ چیه
کسی از همه مردم بهتراست؟» پیامبر اکرم در پاسخ او فرمود« :آمرهم بالمعروف و انها هم عین المنکیر واتقیاهم

اب وارضاهم؛ آنکس که از همه بیشتر امربهمعروف و نهی از منکر کند و آن کس که از همه پرهیزگارتر باشید
و آنکس که در راه خشنودی خدا از همه بیشتر گام بردارد( ».قربانی الهیجی ،1379 ،ص )66
 -5توجه به محرومین و تالش در فقرزدایی:

در دولتی که به نام دولت دینی مزین است تمامی فقرا و نیازمندان چشم امیدشان بیه دسیت مسیئولین و
دولتمردان است ،چراکه شعار همیشگی مسئولین چنین حکومتی در اولویت قیرار دادن نیازمنیدان بیوده و
بهراستیکه تمام سعیشان نیز همین است .کیارگزاران حکومیت دینیی خیود را ادامیهدهنیده راه علیی(ع)
میدانند و از فرمایش پیامبر اکرم(ص) تبعیت میکنند که« :ان اب عباداً خلقهم لحوائج الناس .همانیا بیرای
خدا بندگانِ مخصوصی (کارگزاران و مدیران) است که آنان را برای برآوردن نیازهای مردم آفریده است».
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(مجیدی ،1379 ،ج  ،1ص  .)226کسی که در عین قدرت و توان ،شبانه کیسیه بیردوش گرفتیه و درب خانیه
مستمندان را دق الباب میکرد .پس از بایستههیای دیگیر و ضیروری دولیت دینیی ،رسییدگی بیه حیال
محرومان است.
درجای جای نهجالبالغه از فقر و مشکالتی که تنگدستی برای افراد جامعه ایجاد میکند ،سخن به مییان
آمده است و به بیان رابطه فقر با جهیل و درد و میرض و محرومییتهیای اجتمیاعی و انیواع مشیکالت
پرداخته است.
روزی حضرت علی(ع) بر پیرمردی نابینا عبور میکرد که دست نیاز بهسیوی خلیق دراز میینمیود و چیون
دریافت که وی نصرانی است فرمود« :استعملتموه ح اذا کبر وعجز منعتموه أنفقوا علیه مین بییت المیال.
چندی که جوان و مشغول بود از او کار کشیدید ،ولی حیاال کیه پییر و نیاتوان شیده اسیت بیه او کمیک
نمیکنید .باید از بیتالمال ارتزاق شود وزندگی کند( ».حر عاملی 1376 ،ه ق ،ج  ،11ص )49
حضرت علی(ع) در اواسط

نامه پنجاه و سوم نهجالبالغه ،به مالک اشتر میفرماید« :ثم اب اب فیی الطبقیه

السفلی .از خدا در قبال طبقه محروم اجتماع و مساکین و محتاجین بترس ».چه بسا در ایین طبقیه افیراد
آبرومندی هستند که از لحاظ اقتصاد زندگی در مضیقهاند .سپس فرمود:

«فان الال قصی منهم مثی الیذی

لالدنی .آنکس از فقرا و محرومین که در دورترین نقطه مملکت است همان حقی را دارد که نزدیکترین
آنها به شما ».در جای دیگر میفرماید« :وک ٌ قد استرعیت حقه .پس در برابر حق همیه آنیان مسیئولیت
داری ».سپس میفرماید ...« :فال یشغلنک عنهم بطرٌ؛ و مبادا خوشگذرانی و سیرگرمی در تینعم ،تیو را از
حال ایشان غافل کند( ».نهجالبالغه ،نامه )53

آری درباره رسیدگی به حال محرومین و فقرا مطلب بسیار زیاد است و اساس حکومت علیی(ع) بیهعنیوان
کاملترین و الگوترین دولت دینی نیز بر همین پایه استوار است.
 -6وحدت بین مسلمین:

اتحاد و یکپارچگی ،از عناصر مهم واصلی دولت دینی و حکومت اسالمی از منظر علی(ع) به شمار مییرود.
افراد و افکار باید با هماهنگی کار کنند تا در پیشرفتهای زندگی موفق باشند و هرگاه چنین نباشد دیگیر
جامعه دوام و قوام خود را از دست میدهد و اختالف باعث میشود که فکرها به تخریب یکدیگر بپردازند:
«الخالف یهدم الرأی .اختالف همیشه فکرها را ویران میکند( ».نهجالبالغه ،کلمه قصار )206
در خطبه قاصعه که طوالنیترین خطبههای نهجالبالغه است نیز تذکرات فراوانی در این باب به چشم میخورد:

بایستههای اخالقی مدیریت معنوی امام علی(ع) در بعد حکومتداری اجتماعی171 

«پس نظر کنید چه میکردند ،آن هنگام که همه ملت باهم ائتالف و اتحاد داشتند ،دلها به هیم نزدییک
بود ،دستها برای یکدیگر کار میکرد و شمشیرها پشتوپناه همدیگر و دییدگان بیه ییکسیو دوختیه و
تصمیمها یگانه بود( ».نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )234
در آن صورت« :آیا همانها در آن موقع در حال ترقی و تکامل نبودند و آیا آنهمه قدرت نداشیتند؟ ولیی
همان ملتها هنگامیکه باهم افتیراق و اخیتالف پییدا کردنید و کلماتشیان بیا یکیدیگر متفیاوت شید و
جناحبندیها میان آنها به وجود آمد ،خداوند لباس کرامت را از آنان سیلب کیرد و نعمیتهیا را از آنهیا
گرفت و اخبار ایشان برای ما بهعنوان پند و موعظه باقی ماند( ».نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )234
امام علی(ع) در جای دیگر نیز چنین

میفرماید« :و انما انتم اخوانٌ علی دین اب ،میا فیرق بیینکم اي خبیث

السرائرِ و سو الضمائرِ .بهدرستی که شما برادران دینی هستید و آنچه باعث اختالف بین شیما مییشیود،
خبث سرائر وسوءِضمایر است( ».نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )112
 -7شفافسازی:

از دیگر بایستههای دولت و حکومت دینی از منظر علی(ع) پنهان نکردن کارها از مردم و شیفافسیازی
است .لذا بر متصدیان امور حکومتی ،دولتی و مملکتی است که همیشه مردم را در جریان کارهیا قیرار
دهند .امیرالملمنین علی(ع) در این خصوص به مالک اشتر می فرمایید « :وان ظنیتِ الرعییه بیک حیئفیاً
فاصحرلهم بعذر  ،واعدل عنک ظنونهم باصحار  .و اگر گمان بدی در میان مردم درباره تو رفت ،عذر
خود را برای آنان بیان کن و مطالب را برایشان روشین نمیا تیا بیدگمانی بیرای کسیی بیاقی نمانید».
(نهج البالغه ،نامه )53

آری اگر با پنهانکاری اعتماد و اطمینان میان مسئولین و مردم سلب شود چنین حکومتی قادر بیه ادامیه
حیات نخواهد بود ،مگر با استبداد و زورگویی ،در دولت دینی و جامعه اسالمی دولتمردان از این خصیصیه
ناپسند مبری بوده و به رعایت شئون سعی در جلب اعتماد دارند و ازآنجاکه کاری نمییکننید کیه خیالف
عرف و شرع باشد نیازی به کتمان امور و افعال ندارند و به این خیاطر اسیت کیه میردم دوسیتدار چنیین
حکومت و دولتی هستند.
 -8ندادن امتیاز و فرصت وعدم سو استفاده از موقعیت:

از دیگر مللفه ها ی دولت دینی و حکومت اسالمی رفتار با تساوی و عیدالت اسیت ،آنچیه در دولیت
دینی و تقسیم مسئولیت معنا دارد نظام شایسته سیاالری اسیت و اگیر کسیی در رأس کیاری نهیاده
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می شود به دلیل تجربه ،تخصص ،و کارآمد ی اسیت نیه بیه خیاطر خویشیاوندی و ذوق و سیلیقه ی
شخصی .آنچه مالک برخورد با افراد را در دولت دینی معین می سازد ضیوابط اسیت نیه روابیط .در
دولت دینی که خوشبختانه دولت ما نمونه ی کامل آن است کسی به جهت نزدیکی و داشتن رابطه با
متصدیان و مسئولین در انتظار قرار گرفتن در ر أس امور و رسیدن به پست و مقام نیست و نه کسی
به خاطر مسئولیتش از جاه و موقعیتش به شیوه ها ی مختلیف سوءاسیتفاده میی کنید و نیه کسیی از
موقعیت اطرافیان خود به دنبال سوءاستفاده و درازدستی است .امام علی بازهم در نامه  53خطاب به
مالک اشتر دراین باره چنین متذکر می شود:
«ثم ان للوالی خاصه وبطانه ،فیهم استئثار و قله انصاف فی معامله ،فاحسم ماده اولئک بقطع اسباب تلک ايحیوال.

بدان که همیشه برای والی و فرمانروا نزدیکان و خواص و بطانه و محیرم کارهیا وجیود دارد و در مییان آنهیا
درازدستی به مال مردم و امتیازخواهی و بیانصافی فراوان است .پس این قبیل کارها را قطع کن».
همچنین در کالم ائمه اطهار (علیهمالسالم) سفارشهای فراوانی وجیود دارد کیه در هیر شیرایطی بایید
جلوی دادن امتیازها را گرفت.
 -9تالش در جلب رضایت عموم:

ازآنجاکه دولت دینی دولتی است که منتخب عموم مردم است و به جهت عملکیرد پسیندیدهای کیه دارد
تمام مردم جامعه خواهان آن هستند ،پس سعی چنین دولتی نیز جلب رضایت همه مردم از راه مشیروع و
قانونی است .امام علی(ع) دراینباره خطاب به مالک اشتر میفرماید:
ولیکن احب األمور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل ،واجمعها لرضی الرعیه .محبوبترین کارهیا
نزد تو ،در اداره امور مملکتی ،مراعات میانهروی در حق و عمومیت دادن آن در برابری و دادگیری اسیت
که سبب خوشنودیِ بیشتر رعیت میشود( .نهجالبالغه ،نامه )53
حضرت علی(ع) معتقدند« :فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه .ناخوشنودی همگان ،رضیایت تعیدادی
اندک را پایمال میکند( ».نهجالبالغه ،نامه )53

به دست آوردن رضایت عموم بدون اهتمام به کارهایشان میسر نخواهد بود و به فرموده نبی مکرم اسالم
هرکس چنین نکند مسلمان نخواهد بود« :هرکه به کار مسلمانان اهتمام نیورزد ،از آنیان نیسیت و هرکیه
صبح و شام ،خیرخواه خدا و پیامبر او و کتاب و امامش و توده مسلمانان نباشد ،از آنان نیست( ».کنز العمال:
)24836/40/9
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جلب رضایت چند نفر معدود ،میزان نیست و مالک رضایت عموم مردم است .لذا تأکید مینمایند:
«همانا کسانی که دین را حمایت میکنند و سبب اجتماع مسلمانان و مهیا برای مقابله با دشمناناند ،عامه
امت هستند .پس باید با آنان همراه باشی و میلت بهسوی آنها باشد( ».کنز العمال)24836/40/9 :

ونیز از همین رو است که

میفرماید« :وان افض قره عین الويه استقامه العدل فیی الیبالد ،وظهیور میوده

الرعیه .نور چشم والت و فرمانروایان آن است که عدالت در شهرها و بیالد حکیمفرمیا شیود و رعییت و
مردم ،همه ،فرمانروا را دوست داشته باشند( ».نهجالبالغه ،نامه )53
 -10احترام به مردم و حف کرامت آنان:

انسانها ازنظر فردی و اجتماعی دارای شخصیت و شأن هستند .رعایت شئون فردی و اجتمیاعی افیراد و
حفظ شخصیت آنان بر همگان واجب است .دولت دینی حرمت نهادن به شخصیت حقیقی و حقوقی افراد
را از باالترین ارزشهای انسانی-اسالمی میداند .پیامبر اکرم(ص) فرمودند« :اذا أتاکم کریم قیوم فیأکرموه.
هنگامی که با بزرگان روبهرو شدید ،احترامشان کنید( ».کلینیی رازی 1401 ،ه ق ،ج  ،2ص  )15موالی متقییان
علی(ع) نیزدر این خصوص فرموده است:
«مالکا ،باید دلت از رحمت و محبت مردم ماالمال باشد و لطف و دوستی نسبت به آنان روا داری و نبایید
همچون جانور درندهای خوردن آنها را غنیمت شماری؛ زیرا مردم دو صنف هستند :گروهی بیرادر دینیی
تو هستند و دستهای اگرچه مسلمان نیستند اما مثل تو انسان و محتیرم هسیتند و حفیظ حرمتشیان الزم
است( ».نهجالبالغه ،نامه  ،53ترجمه)
در کلمات قصار سی و ششم آمده است :هنگامیکه علی(ع) برای جنگ صفین به شام میرفیت دهیاقین و
رعایای شهر انبار به احترام پیاده شدند و در کنار آن حضرت حرکت کردنید و پیشیاپیش ایشیان دویدنید.
حضرت بسیار ناراحت شدند و از آنان پرسیدند« :ما هذا الذی صنعتموه؟ این چه کاری است شما کردیید؟»
آنها پاسخ گفتند« :خل ٌ منا نعظم به امرا نا! این خوی ما است که امیران بالد خود را بزر میشماریم».
سپس امام فرمودند« :به خدا سوگند امرایتان از آن سودی نبرنید! و شیما در دنیایتیان خیود را بیهسیختی
میآزارید و به آخرت نیز خویشتن را بدبخت میدارید ».در اینجا تأکید میکنم که امروز زمانه فیرق کیرده
است ،اما در آن زمان این کارها اهانت محسوب میشد و از دیدگاه حضرت علی(ع) باکرامت انسان منافات
داشت( .همدانی ،1380 ،صص )3-31
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 -11دقت درگزینش قوای نظامی:

قوای نظامی و انتظامی بهعنوان مجریان قانون و حافظان امنیت بایستی افرادی باشند دارای دین ،بیاور و
احترام گزار به عموم ،چراکه در دولت دینی اهانت به همنوع و دیگران جایگاهی نیدارد و اگیر ایین افیراد
بهگونها ی عمل نمایند که تمامی افراد را به چشم متهم بنگرند دییری نخواهید پاییید کیه میردم نسیبت
بهنظام ،دولت و دین بدبین شده و علت آن نیز چیزی نخواهد بود مگر رفتار ناشایست نیروهای نظیامی و
انتظامی .و از طرفی دیگر اینگونه افراد بایید افیرادی قابیلاطمینیان و اعتمیاد بیوده و از موقعییت خیود
سوءاستفاده ننمایند ،و اگر کارآمدی اینان در این موارد اثبات شود باعث عزت دین و دولت دینی خواهنید
شد .امام علی(ع) در نامهای به مالک اشتر میفرماید« :فالجنود ،باذن اب ،حصون الرعیه ،وزین الويه ،وعیز
الدینِ ،وسب األمنِ ،ولیس تقوم الرعیه اي بهم ».پس لشکریان به فرمان خداوند ،قلعههای محکم میردم،
زینت فرمانروایان و باعث عزت دین هستند و راههای امنیت به این وسیله تأمین میشود و کار رعیت جز
به سپاهیان قرار نگیرد( .نهجالبالغه ،نامه )53
 -12عدالتگستری و دوری از ظلم:

از بایستهها و نشانههای بسیار مهم و حیاتی یک دولت دینی ،عدالت محیوری ،عیدالتگسیتری و احتیراز
شدید از ظلم است .مردم بهویژه مظلومین ،تنها توقعی که از دولت دینی و حکومت اسالمی دارند اجیرای
عدالت و دوری از ظلم و ستم و ستاندن حق آنان از ظالمان و ستمگران است و رمز بقای چنین دولتی نیز
همین امر است و میتوان گفت این صفت و خصوصیت است که رنگ و صبغه دینی و اسالمی به چنیین
دولتی میبخشد .در خطبهی  36نهجالبالغه آمده است« :و بدان که برتیرین بنیدگان نیزد خیدا ،پیشیوای
عادل و درستکاری است که خود به راه حق هدایت شده است و دیگیران را راهنمیا باشید ،پیس سینت و
طریقهی دانسته شده پیغمبر اکرم(ص) را برپا دارد و بدعت باطل و نادرست را بمیراند و سینتهیا روشین و
هویدا هستند و آنان را نشانههایی است و همچنین بدعتها آشیکارند و آنهیا نییز نشیانههیایی دارنید و
بهدرستی بدترین مردم ،نزد خدا ،پیشوای ستمگری است که خود گمراه باشد و دیگیران هیم بیدو گمیراه
شوند؛ پس سنت معمول (از رسول خدا گرفتهشده) را بمیراند و بدعت ازمیانرفته را زنده کند ،و از پیغمبیر
خدا(ص) شنیدم که میفرمود« :بهروز رستاخیز ،پیشوای ستمکار را فرامیخوانند که نه او را یاوری است و نه
عذرخواهی و آنگاه به آتش دوزخ افکنده میشود و در آن میچرخد ،چنانکه آسییاب گیردش میینمایید،
سپس در ژرفای جهنم ،زندانی و بازداشته میشود( ».نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )163
محبوبیت دولت علوی و خالفت ایشان عدالتخواهی آن حضرت بود کیه دولتمیردان میا نییز بایید تمیام
سعیشان در ادامه راه آن حضرت باشد .عدهای به امام علی(ع) پیشنهاد میکردنید کیه ایشیان بیه بعضیی
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کمک و مساعدت نماید تا آنها نیز پشتیبان حکومت علوی باشند .امام(ع) این کار را ظلم میدانست و آن
را تبعیض تلقی میفرمود و در همین خصوص در خطبهای میفرماید:
«أتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه؟ واب ي أطور به ما سمر سمیرً ،وماام نجمً فی السیما نجمیاً».

مرا امر میکنید با توسل به جور ،آنهم به کسی که ولی اویم ،طلب نصرت کنم! به خدا قسم ،تا ستارهای پیس
ستارهای حرکت میکند و شب و روزی برقرار است ،هرگز چنین کاری نکنم( ».نهجالبالغه ،خطبه )126
یا به نقلی در زمان عثمان ،بیتالمالی را بدون حساب به مردم داده بودند و حضیرت(ع) همیه آنهیا را بیه
خزانه بازگرداند« :به خدا اگر ببینم کابین زنان در تزویج و بهای کنیزان از بیتالمال مردم بوده باشد همیه
را پس میگیریم ،زیرا در عدل وسعتی است و کسی که عدل را برنتابد جور و ظلم بر او سختتیر خواهید
بود( ».همدانی ،1380 ،صص )3-31
 -13زمان آگاهی و اطالع از نقشههای دشمنان:

دولت دینی از آنجاییکه چیزی را برای خود نمیخواهد و دولتمردان فقط در فکر حفیظ نظیام اسیالمی و
دینی هستند و طبق دستورات الهی عمل میکنند ،زمیان آگیاهی و اطیالع از نقشیههیای دشیمنان را از
وظایف خود میدانند و معتقدند به فرمایشات موالیشان امام علی(ع) که میفرمایند:
«شبهات به کسی که زمان خود را میشناسد ،یورش نمیآورند ».ونیز «هرکس بازمیان دشیمنی کنید ،بیر
زمینش میکوبد و هرکس تسلیم آن شود ،بهسالمت میماند( ».محمد ریشهری ،1381 ،ص )69
حضیرت(ع)

در خطبه ششم ،آنجا که به امام گفتند در پی طلحه و زبیر نرود و آمادهی نبرد با آنیان نشیود،
فرمودند« :و اب ي اکون کالضبك تنام علی طول اللدم ،حتی یص الیها طالبها ،ویختلها راصدها .به خدا مین
مانند کفتار نباشم که با صداهایی که حولوحوش او میآید به خواب رود ،آنگاه فریبش دهند و شیکارش
کنند( ».نهجالبالغه ،خطبه )6
البته که چنین نیستم و نمیتوانم چنین باشم ،من باید قیام کنم« :ولکنی اضرب بالمقب الی الحی المیدبر

عنه ،وبالسامع المطیع العاصی المریب ابداً .و به یاری کسی که بهحق روی آورده و شنوا و فرمانبر اسیت،
شمشیر میزنم و با گناهکارِ رو گردانیده از حق ،تیا آن هنگیام کیه زنیدهام ،خیواهم جنگیید و در مقابیل
طلحهها و زبیرها آرام نمینشینم( ».نهجالبالغه ،خطبه  )6و در جیای دیگیر مییفرمایید« :و اب میا اسیتغف
بالمکیده ،وي استتغمزه بالشدیده! به خدا سوگند که من غافلگیر نمیشوم تا دربارهام مکر و حیله بیه کیار
برده شود( ».نهج البالغه ،خطبه )191
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 -14پاسخ به تبلیغات دشمنان:

همانگونه که تبلیغ اسالم را زنده نگه میدارد ،تبلیغات سوء نیز در نابودی دین و باورها و لطمیه زدن بیه
اسالم میتواند ملثر باشد .در دولت دینی تبلیغات دشمنان علیه اسالم و دین ،بیپاسخ نمیمانید .الزم بیه
ذکر است که این مورد نیز در رفتار و کردار و حکومتداری علی(ع) بسیار مشهود بود ،تا آنجا کیه حضیرت
علی(ع) همواره با چهرهای باز با مردم برخورد میکرد و بسییار مهربیان بیود و از همیین روی ابین النابغیه
(عمرو عاص) بر آن شد تا در میان مردم چنین تبلیغ کند که علی سبکسر و شوخطبع است .حضرت هم
در اینجا ساکت نمینشیند و چنین پاسخ میدهد« :از عمر و عاص در شگفتم که درمیان مردم شام چنیین
تبلیغ میکند که علی بن ابیطالب شوخطبع و سبکسر است ،درحالیکه بر باطل رفته و دروغ گفتیه و از
روی گناه حرف زده است» .البته در اینجا نکات مهمی وجود دارد که یکی از آنها این است کیه حضیرت
میفرماید« :یاد مر

مانع از آن است که من شوخطبع باشم» و دیگر اینکه امام فرمودند« :مانع او از بیان

حرف حق این است که آخرت را فراموش کرده است».
آری دولتمردان دینی تبلیغات سوء را در برابر اسالم و همچنین تبلیغاتی را که علیه خودشان و بیهمنظیور
ضربه زدن به دین و نحوهی عملکرد صحیح باشد بیپاسخ نمیگذارند.
 -15ارتباطات مردمی:

آنچنانکه قبالً اشاره شد دوام و بقای دولت دینی در دسترس بیودن عوامیل دولتیی و حکیومتی اسیت،
بهگونهای که مردم بتوانند بهراحتی و بدون هرگونه مشقت و رنجی با مسئولین و دولتمردان و حاکمان در
ارتباط باشند و حوائج خود را نزد ایشان بیان نمایند .بهراستی بر فرمانروایان و صاحبان مناسب اسیت کیه
خود را از دسترس مردم دور نگاه ندارند و احتجاب نکنند و برای خودشان حاجب و دربان قرار ندهند .امام
علی(ع) در این خصوص به مالک اشتر میفرماید:
« ...هرگز احتجاب خود را از رعیت طوالنی نکن ...زیرا از مردم کناره گرفتن ،نمونهای از سخت گییری
است و باعث میشود که انسان بسیاری از اخبار و اطالعات امور را بیه دسیت نییاورد و کنیار بمانید...
همیشه قسمتی از وقت خود را برای مالقات با نیازمندانت قرار ده ...و در مجلسی عمیومی بنشیین ...و
در آن مجلس در مقابل خالقت تواضع کن و دیگر لشکریان ویارانت آنجا نباشند ...تا هرکس میخواهد
ب دون نگرانی و لکنت زبان سخن بگوید ،من از پیغمبر(ص) شنیدم که فرمود« :امتیی کیه در آن ضیعیف
نتواند حق خود را از قوی بگیرد و در گفتار درماند ،قداست ندارد( ».نهج البالغه ،نامه  ،53به نقل از :همیدانی،
 ،1380صص )3-31
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 -16آزادی و تأمین آن برای انسانها:

انسان موجودی است که آزاد آفریدهشده و ایین آزادی او حرمیت دارد و نبایید او را از آزادیهیای قیانونی و
مشروعش منع کرد .یکی از بایستهها و مللفههای دولت دینی این است که به آزادی افراد احتیرام گیذارده و
زورگو و دیکتاتور نیست و اگر مردم از چنین دولتی تبعیت میکنند ،ایین پییروی کیردن داوطلبانیه و آزادانیه
است .در دولت دینی و حکومت اسالمی مردم آزادانه به اظهارنظر و بیان عقیده میپردازنید ،از حقیوق خیود
دفاع میکنند ،انتقاد میکنند و پیشنهاد میدهند .در دولت اسالمی زورگویی جایی ندارد و شخصیت انسانها
به خاطر انسان بودنشان مورداحترام است .امام علی(ع) دراینباره نیز میفرمایید« :والتکین عبید غییرک وقید
جعلک اهلل حراً» به این معنی که :خداوند تو را آزاد قرار داده است ،بنابراین بندهی دیگری نباش!)
در پاسخ به سلال آزادی چیست؟ باید بگوییم؛ آزادی یعنی« :اختیار و توانایی برای گرفتن تصمیم و عملی
کردن آن .تفسیر و تفصیل آزادی دو چیز است :نخست آنکه انسان در معرض فشار و مزاحمیت و آسییب
دیگران نباشد .دوم آنکه بتواند هرچه را بخواهد-به شرط آنکه فشار و مزاحمت و آسیبی به دیگیران وارد
نیاورد-انجام دهد .اولی را آزادی منفی و دومی را آزادی مثبت مینامند( ».موحد ،1381 ،ص )213
اگر بخواهیم برای آزادی قلمرو و محدودهای فرض کنیم باید اذعان کنیم که این نظم و قانون است کیه
حد آزادی فردی را معین میکند و قلمرو آن را از ولنگاری و اباحیگری جدا میسازد« :قلمرو آزادی طبعیاً
محدود است چه در غیر این صورت هرکس تا هرکجا که دستش برسد در زندگی دیگران مداخله میکند.
آزادی نامحدود به هرجومرج میانجامد و تأمین حداقل زندگی را ناممکن میسازد و ضیعفا پایمیال اقوییا
میشوند( ».برلین ،بیتا ص )239
آزادی در محدودهی شریعت اسالمی یکی از عناصر حکومت اسالمی است .حال همانگونه کیه افیراد در
دولت دینی آزادانه زندگی میکنند و زیر بار زور و ظلم نمیرونید ،خیود دولیت اسیالمی نییز در مجمیوع
دولتها و حکومتها آزاد است و آزادانه اقدامات شایستهی خود را ادامه میدهید وزییر بیاز ظلیم و سیتم
نمیرود و از هیچ ابرقدرتی ترس و واهمه ندارد.
 -17رعایت اصول اخالقی توسط مأمورین دولت و دولتمردان:

در دولت دینی به مأمورین دولتی و مسئولین حکومتی در زمان انتصاب بسیار سفارش میگردد که اصول
اخالقی و اجتماعی را رعایت کنند و تا زمانی که به این مسائل پایبنید باشیند در رأس امیور مییباشیند و
چنانچه از این مسیر تخطی نمایند در دستگاه دولت دینی جایگاهی ندارند.
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برای مثال میتوان به محمد بن ابی بکر ،هنگام اعزام به مصر ،اشاره نمود ،که امام علیی(ع) وی را چنیین
سفارش فرمود:
«فاخفض لهم جناحک والن اهم جانبک وابسط لهم مجهک وآسِ بینهم فی اللحظه والنظیره .بیا میردم بیه
تواضع برخورد کن و با مالیمت و با چهره باز؛ حتی در نگاه کردن به اشیخاص ،چیه بیه گوشیهی چشیم
بنگری و چه خیره شوی ،میان آنان نباید فرقی گذاشته بشود( ».نهجالبالغه ،نامه )27
از این قبیل عبارتها و سفارشها ،به هنگام نصب عمال والیات در شهرها ،از امام علی(ع) بسیار نقل شده
است وفی المثل درهمان نامه میخوانیم:
«بهترین ذخیرههای تو (محمد بن ابی بکر) در انجام این مأموریت ،عمل صالح باشید ...علیی(ع) در اینجیا
توصیه میفرماید که محمد بن ابی بکر خودش را بشکند و نفس خود را هنگام شهوات و سرکشیها مهار
کند ،برای اینکه این نفس آدمی را به بدی وامیدارد ،مگر خدا رحمت آورد ...اگر در اثر ثروت غروری بیه
تو دست داد ،به باالی سر نگاه کن و عظمت ملک پروردگار را که برتر از تو اسیت بنگیر ،تیا بیدانی کیه
انسان چقدر در برابر عظمت این عالم حقیر و ناچیز است( ».نهجالبالغیه ،نامیه  ،27بیه نقیل از :همیدانی،1380 ،
صص )3-31

 -18نظارت بر اعمال کارگزاران:

در دستگاه حکومت بر روی کار دولتمردان ،مسئولین و کارگزاران نظارت دقییق و همیهجانبیه اسیت ،تیا
خداینکرده کسی از انجام وظایف خود به طرز شایسته عدول نکند و اجحیافی بیه میردم در ایین زمینیه
صورت نگیرید و حقی تضییع نگردد و همچنین خداینیاکرده کسیی از پسیت و مقیام خیود سوءاسیتفاده
ننماید ،که اگر چنین شود چنین دولتی دیگر دولت دینی نخواهد بود.
در اینجا میتوانیم به نامه موالی متقیان(ع) خطاب به شریح بن حیارث کیه از قضیات ایشیان بیود اشیاره
نماییم؛ آن حضرت چون دریافتند شریح خانهای را به  80دینار خریده است ،او را خواستند و فرمودند:
«به من خبر رسیده است که تو خانهای به  80دینار خریده و سندی از برای آن نوشتهای ...شیریح گفیت:
آری ای امیر ملمنان چنین بوده است .حضرت با غضب به شریح نگاه کرد و فرمیود :بیدان کیه بیهزودی
کسی به سروقت تو خواهد آمد که نه به سندت نگاه کند و نه به شاهدت ،تا اینکه تو را از این خانه بیرون
ببرد و ...مبادا پول این خانه را که خریدهای ،از غیر حالل یا از غیر مال خیود داشیته باشیی کیه در ایین
صورت دردار دنیا خسراندیده و منزل آخرت را نیز از کف دادهای( ».نهجالبالغه ،ترجمه نامه )3
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بهراستی در دستگاه دولتی که به نام و صفت اسالمی و دینی مزین است اگر دیده شود که کیارگزاران در
جلسات مجلل شرکت مینمایند که فقرا از شرکت در آن معذورند ،مییتیوان نیام آن دسیتگاه را دینیی و
اسالمی نهاد؟ و آیا اگر چنین مسئولی در حکومت اسالمی در رأس کاری باشد نباید هرچه سیریعتیر او را
خلع نمود؟ امام علی(ع) در قضیهی مربوط به عثمان بن حنیف که در جلسهی میهمانی شرکت کرده بود و
در آنجا فقط ثروتمندان حضور داشتند میفرماید:
«و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم ،عائلهم مجفو ،وغنیهم مدعو .گمان نمیکردم تو (بهعنیوان کارمنید
حکومت علوی) در جلسهی میهمانیای شرکت کنی که فقرا را ازآنجیا براننید و اغنییا را بیدان بخواننید».
(نهجالبالغه ،نامه )44

 -19تقدیر و تشوی شایستگان:

انسان بهگونهای آفریدهشده است که در هر جایگاهی که باشد نیاز به تشویق و تمجید دارد و اگیر چنیین
نباشد انگیزه فعالیت از وی گرفته میشود .همانگونه کیه تنبییه انسیان را از انجیام کارهیای ناشایسیت
بازمیدارد ،تشویق نیز وی را به انجام کارهای شایسته وامیدارد .لذا در دولت دینی ایین امیر مهیم بایید
موردنظر باشد و کارمندان ،کارگزاران و مسئولینی که به نیکی کار خود را انجام مییدهنید میورد تشیویق
واقع گردند ،همانگونه که خداوند متعال نیز وعدهی بهشت و تقرب خود را بیه نیکوکیاران داده اسیت .از
منظر موال علی(ع) بایستی رنج مایهی هرکس شناخته شود ،نیکوکاریهای هیچکس بهپای دیگری گذارده
نشود و در قدردانی از زحمات کوتاهی نگردد که اگر چنین شود خیانت است .حضرت علی(ع) میفرمایند:
«وال یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزله سواءٍ فان فی ذلک تزهیداً الهل االحسان فیی االحسیان ،وتیدریباً
الهل االساءه علی االساءه! مبادا نیکوکار و بدکار در نزد تو مساوی باشند که اگیر ایینطیور بشیود ،نیکوکیاران
انگیزهی درستکاری را از دست دهند و بدکاران در بدکرداری جرأت پیدا کنند( ».نهجالبالغه ،نامه )53
 -20اهتمام نسبت به قضاوت و وظایف قضات:

یکی دیگر از بایستههای مهم در حکومت اسالمی توجه و عنایت نسیبت بیه امیر قضیاوت و نحیوهی
عملکرد قاضیان است تا حقی ضایع نگردد و آهی به گوش نرسد .در دولت اسالمی و دینی قاضی باید
برترین مردم باشد ،به دقت و هوشمندی داوری کند ،کارها بر او دشوار نیاید ،از لجاجت و لغزش و خطا
دوری گزیند ،هیچ گاه از حق فاصله نگیرد ،با برهان قاطع و شناخت کافی به صدور حکم همت گمارد،
به حرص و طمع روی نیارد و مراقب باشد که از ستایش و خوشامدگویی دیگران ،به ورطه ی هولنیاک
خودبینی و خودپسندی فرونیفتد .در این راستا ،چنانچه معیشت قاضیی بیه خیوبی تیأمین شیود ،دیگیر
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اندیشه ی رشوه و آزمندی در او قوت نخواهد گرفت وبی تردید از فساد و تباهی در امان خواهد مانید».
(همدانی ،1380 ،صص )3-31

در این راستا در عهدنامه مالک اشتر میخوانیم :پس برای قضاوت و داوری بین مردم ،بهترین رعیتیت را
اختیار کن؛ کسی که کارها به او سخت نیاید (از عهدهی هر حکمی برآید ،نه آنکیه نیاتوان باشید) و نیزاع
کنندگان در ستیزه و لجاج ،رأی خود را بر او تحمیل نکنند و در لغزش پایداری نکنند و از بازگشت بهحق،
هرگاه آن را شناخت ،درمانده نشود (چون به خطای خودآگاه شد یا او را به آن لغزش آشنا نمودند بازگردد،
نه آنکه بر اشتباه خویش ایستادگی کند) و نفس او به طمع و آز مایل نباشد زیرا اگیر طمیع داشیته باشید
نمیتواند بهحق حکم کند و در حکم دادن به اندک فهم ،بدون بهکار بردن اندیشیهی کیافی اکتفیا نکنید
(بلکه جستجو نماید تا منتهای درجهی آنچه الزم است به دسیت آورد) و کسیی کیه در شیبهات تأمیل و
درنگش از همه بیشتر باشد (در امر مشتبه تا حقیقت را به دست نیاورد حکم ندهد) و حجتها و دالییل را
بیش از همه فراگیرد و کمتر از همه از مراجعه دادخواه دلتنگ شود وبر (رنیج بیردن در) آشیکار سیاختن
کارها از همه شکیباتر و هنگام رو شدن حکم ،از همه بندهتر باشد (چون به مطلب پی برد فوری حکم آن
را بدهد در آن تأخیر نیندازد که موجب سرگردانی نزاع کنندهها شود).
کسی که بسیار ستودن او را به خودبینی واندارد و برانگیختن و گول زدن ،او را مایل (به یکی از دو طرف)
نگرداند که حکم دهندگان آراستهی به این صفات کم به دست میآیند (باید در طلب ایشان بسیار سعی و
کوشش نمود) ،پسازآن از قضاوت او بسیار خبرگیر و وارسی کن (مبادا خطایی از او سر زنید کیه نتیوانی
جبران نمود) و آنقدر به او ببخش و زندگیاش را فراخ ساز که عٌذر او را از بین ببرد و نییازش بیه میردم
بدان بخشش کم شود تا بهانهای برای رشوه گرفتن نداشته باشد و بهراسیتی و درسیتی ،در کارهیا حکیم
نماید( .ترجمه نامه  53نهجالبالغه ،به نقل از :همدانی ،1380 ،صص )3-31
 -21توجه به کشاورزان و دیگر اصناف:

باید به این گروه رسیدگی و کمک شود و اگر در کارشان اشکال وجود دارد ،مرتفع گیردد و ازآنجیاییکیه
تهیهی قوت و غذای مملکت بر عهدهی کشاورزان است ،باید توجه ویژه به امور آنان شود:
«همیشه زمین ازاینجهت تخریب میشود که فقرا و مستمندان مشغول کشاورزی در آن باشند ،و رعییت،
نیازمند و پریشان میشود به توجه حکمرانان به جمع آوردن (مال و دارایی) و بدگمانیشیان بیه پاییداری
حکومت وریاست خود ...بنابراین توجه تو در آباد کردن زمینها باید بیش از آن باشید کیه غیرق در اخیذ
مالیات باشی ،زیرا خراج گرفتن ،جز به آبادانی میسر نشود و کسی کیه مالییات بگییرد و مملکیت را آبیاد
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نسازد ،بالد را خراب میکند و بندگان خدا را به هالکت میرساند( ».ترجمه نامیه  53نهیجالبالغیه ،بیه نقیل از:
همدانی ،1380 ،صص )3-31

 -22توجه به مشورت:

رمز موفقیت در امور را اگر جستجو کنیم ،آن را در مشورت خواهیم یافت .مشورت کردن آنقدر از جایگاه
عظیم و واالیی برخوردار است که خداوند متعال جهت آگاه نمودن بندگان خود ،سورهای از کتاب ارزشمند
و آسمانی خود را به آن اختصاص داده است .در دولت دینی که از دسیتورات الهیی تبعییت مییکنید هیم
دولتمردان مشورت میکنند وهم مردمان .بهراستی همیین حاضیر شیدن پیای صیندوقهیای رأی ،خیود
باالترین نمود مشورت در تعیین سرنوشت مملکت و حکومتداری و توجه به نظر عموم است.
حضرت علی(ع) در خصوص مشورت در حکومتداری میفرماید:
«منِ استقب وجوه اآلرا  ،عرف مواقع الخطا ! کسی که جوانب رأیها و افکار مردم را در نظیر بگییرد و از
آنها استقبال کند ،به خطاهای خود بهتر پی میبرد» (نهجالبالغه ،کلمه قصار )164

در جای دیگر نیز آمده است« :کسی که استبداد به خرج بدهد ،دچار هالکیت مییشیود و آنکیه بیا میردم
مشورت کند از عقول و افکار آنها استفاده میکند( ».نهجالبالغه ،ترجمه کلمه قصیار  ،152بیه نقیل از :همیدانی،
 ،1380صص )3-31

 -23تعلیم و تربیت اسالمی و موعظه:

در حکومت اسالمی و دولت دینی ،تعلیم و تربیت اسالمی از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است و نهتنهیا
این امر جنبهی رسمی دارد ،بلکه در سخنرانیهای بزرگان ازجملیه رهبیر جامعیه و دیگیر بزرگیان و بیه
مناسبتهای گوناگون موعظهها و نصایح و تربیت افراد به گوش میرسد که ایین خیود نشیأت گرفتیه از
نحوهی حکومتداری موالی متقیان علی(ع) است.
مقولهی تعلیم و تربیت توأم با تعهد اسالمی مورد تأکید بسیار شدید امام علی(ع) است:
«ای مردم مرا بر شما حقی است و شمارا نیز برمن حقی .حق شما آن است کیه مین خیرخواهتیان باشیم
وسعی کنم که زندگی شما در رفاه باشد و شمارا تعلیم دهم تا جاهیل نباشیید و آدابتیان بییاموزم تیا دانیا
باشید( ».نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )34
حضرت علی(ع) وعظ و نصیحت را هیچگاه فراموش نمیکرد و مردمان را مرتباً نصیحت مینمود و خطبیه
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ایراد میکرد و خطبههای ایشان از مضامین بسیار عجیبی برخوردار است؛ بهعنوان نمونه ابن ابی الحدیید
دربارهی یکی از اینها میگوید« :واقسم بمن تقسم ايمم کلها به لقد قرأت هذه الخطبه منذ خمسین سنه
والی اآلن اکثر من الف مره .بدین مضمون که من به آنچه همهی امتهیا قسیم مییخورنید سیوگند ییاد
میکنم که این خطبه را ،از پنجاه سال پیش به اینطرف ،بیش از هزار دفعه خواندهام و هر بیار در نفیس
من اثر جدیدی برجای نهاده است( ».ابن ابی الحدید (بیتا) ،ج  ،11ص  )153سپس میگوید« :چقدر خطبا حرف
زدند ،ولی کیست که مثل علی بن ابیطالب(ع) اینقدر با فصاحت و بالغت سخن گفتیه باشید؟» (همیدانی،
 ،1380صص )3-31

آری سعی و تالش همگان در حکومت دینی آن است که تعلیم و تربیت اسالمی و توأم با تعهد اجرا گردد
که اگر چنین شود تمام مشکالت موجود در جامعه حل خواهد شد.
 -24صلح و امنیت:

صلح و امنیت الزمهی هر دولت و حکومتی است ،حالآنکیه دولیت ،ییک دولیت دینیی باشید ،در چنیین
حکومتی تمام دولتمردان سعی بر گسترش امنیت و ایجاد صلح مینمایند و آن را بهعنوان بهتیرین هدییه
به مردم خود به ارمغان میآورند ،حضرت علی(ع) در دوران حکومت خود سعی و تالشش بر برقراری صلح
و امنیت بود و افراد جامعهاش را به زیر چتر امنیت و آسایش خود پناه داده بود.
امنیت در لغت به معنای -1 :ایمن شدن ،درامان بودن و -2بی بیمی آمیده اسیت( .معیین ،1381 ،ص ،122

حرف الف ).امنیت را حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر نوع تهدیید و
حمله نیز تعریف کردهاند (آشوری ،1370 ،ص )38
امنیت یکی از مواهب الهی است که بشر همواره خواستار آن بوده و هست .رسیدن به یک امنییت پاییدار
رمز بقای جامعه و بقای انسان محسوب میشود و از حقوق افراد و شهروندان به شمار مییآیید .حضیرت
ابراهیم(ع) هنگامیکه بنای خانهی خدا را گذاشت اولین چیزی را که از خداوند متعیال بیرای آن سیرزمین
طلب نمود نعمت امنیت بود .آنجا که میفرماید« :رب اجع هذاالبلدامنا .پروردگارا این شهر را شهر امنیی
قرار بده» (ابراهیم)35/

امنیت در درون انسانها ،امواج نامرئی عزتنفس ،تالش و کوشش ،انگیزه و دلبستگی با عوامل محیطی
ایجاد نموده ،انسانها هرلحظه با قدمهای استوار و عزم راسخ ،بهطرف امیدها و آرزوهیا بیهپییش رفتیه و
نفس او را بهحق متصل میکند .امنیت از واقعیتهای مهم جوامع بشری است وکمتر انسانی را مییتیوان
یافت که از هرجومرج و تجاوز به حقوق دیگران ،بیعدالتی ،حق کشی ،برادرکشی ،بیبندوباری و ...راضی
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و خرسند باشد( .هدایت ،1386 ،شماره  ،72صص )46-39
مطالب زیادی دربارهی امنیت در نهجالبالغه آمده است ،ازجمله« :اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا

منافسه فی سلطان ،وي التماس شی ٍ من فضول .خیدایا تیو مییدانیی حکومیت را کیه تأسییس کیردیم،
نخواستیم با سلطنتطلبان و آنان که در فکر حکومتاند ،رقابت کرده و میال و ثیروت زییادی بیه دسیت
آورده باشیم .بلکه میخواستیم دین را زنده کنیم و اصالح به وجود آوریم( ».نهجالبالغه ،خطبه )131
باید توجه داشت که اصالحطلبی که حضرت امیر(ع) در اینجا آغازگر آن است ،جزء عناصر دین است .امیام
صادق نیز میفرماید« :من استوی یوماه فهو مغبونٌ .هرکس دو روزش مساوی باشد مغبیون اسیت ،یعنیی
همیشه باید به جلو و بهسوی پیشرفت حرکت کرد و رو بهجانب اصالح گام برداشیت( ».مجلسیی 11403 ،ه

ق ،ج  ،71ص  )137در باب هدف مولیالموحدین(ع) از تأسیس حکومت نیز میخوانیم:
«ولکن لنرد المعالم من دینک ،ونظهر ايصالل فی بالد  ،فیأمن المظلومون من عباد  .بلکه برای این بود
که آثار دین تو را بازگردانیم و در شهرهای تو اصالح و آسایش برقرار نماییم تا بندگان ستمکشییدهات در
امن و آسودگی بوده باشند و احکام تو که ضایع مانده بود ،جاری گردد( ».نهجالبالغه ،خطبه )131
 -25وفای به عهد:

آنچه باعث دوام و قوام دولت دینی میگردد ،اعتماد و اطمینانی است که بین دولت و ملت وجیود دارد ،و
این اعتماد و اطمینان نیز حاصل وفای به عهد دولت در قبال ملت و ملت در قبال دولت است .بیهراسیتی
چشم امید مردم نیازمند و ستمدیده در حکومت اسالمی به قول و وعدههایی است که از جانب دولیت بیه
ایشان داده میشود و اگر در وفای به عهد خود سهلانگاری کنند مردم نسبت به ایشان بیاعتماد شیده و
رابطهای که باید باشد از بین میرود .در دولت اسالمی هیچگاه به میردم قیول و وعیدهی مصیلحتی داده
نمیشود بلکه تمام سعی و تالش در وفای به عهد است ،زیرا چنین دولتی به فرمودهی رهبر کبیر انقالب
مردمان را ولینعمت خود میداند و تمام کوشش در خدمت به ایشان است ،و در این خصوص جیای دارد
خداوند متعال را به خاطر داشتن چنین حکومت و دولتی شاکر باشیم.
وفای به عهد و پیمان در دولت دینی بهعنوان یک اصل بسیار مهم مطرح اسیت ،چراکیه میردم بیهرغیم
آرزوهای گوناگون و اندیشههای پراکنده ،بر هیچیک از واجبات الهی نظیر بزر شمردن وفای بیه عهید
همداستان نیستند؛ بهویژه که آدمی در اسالم همواره خود را بیا تأکیید بیر نهیی از پیمیانشیکنی مواجیه
میبیند .این تعلیم ارزنده را در اواخر عهدنامهی مالک اشتر ،با عبیارات دلنشیین زییر ،مییتیوان ازنظیر
گذارند:
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«لیس من فرائض اب شی ً الناس اشد علیه اجتماعاٌ ،مع تفرق اهوائهم ،وتشتت آرائهم ،من تعظیم الوفیا

بالعهود ،...وي تخیسن بعهد  .زیرا چیزی از واجبات خدا در اجتماع مردم با اخیتالف هواهیا و پراکنیدگی
اندیشههایشان از بزر دانستن وفای به عهد را بیین خیود الزم مییدانسیتند ،بیه جهیت آنکیه وبیال و
بدعاقبتی پیمانشکنی را دریافته بودند( ».نهجالبالغه ،نامه )53
 -26چگونگی اخذ مالیات:

درباره نحوهی اخذ مالیات در دولت دینی ،از منظر امام علی(ع) مطلب فراوان است که به اشارههیایی از آن
بسنده میکنیم .آن حضرت خطاب به مأمور مالیاتی خود فرمود« :انطل علی تقوی اب .با پرهیز گاری برو
مالیاتبگیر؛ وي ترومن مسلماٌ .ومسلمان نباید بترسد؛ ويتجتازن علیه کارهاٌ .و بایید بیه هرکجیا کیه گیام
میگذاری ،با رضا و رغبت مردم مواجه شوی؛ فاذا قدمت علی الحی .وقتی به قبیلیه ای رسییدی؛ فیانزل
بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم .در آنجا که آب است فرود آی و به خانههای میردم در آی؛ ثیم امیضِ
الیهم بالسکینه والوقار .چون آنجا منزل کردی ،با سکینه و وقار و متانت بهسوی ایشیان رو؛ حتیی تقیوم
بینهم فتسلم علیهم وي تخرج بالتحیه لهم .سالم کن وآنها راتحیت فرست؛ ثم تقیول :عبیاداب ،أرسیلنی
الیکم ولی اب وخلیفته ،آلخذ منکم ح اب فی اموالکم ...سپس بگو ای بندگان خدا ،مرا ولی خدا فرسیتاده
است که اگر حقی از خداوند در مال شما است بگیرم؛ فان قال قائی ً :ي ،فیال تراجعیه .اگیر کسیی گفیت
بدهکار نیستم ،دیگر کاری نداشته باش؛ وان انعم لک منعمً .واگر گفت که نیه مین بیدهکارم بیا او بیرو؛
فانطل معه من غیر ان تخیفه او توعده او تعسفه او ترهقه .ولی وی را نترسان ،بر او سخت نگیر و بیا وی
به دشواری رفتار مکن؛ فخذ ما اعطا من ذهب اوفضهٍ .فان کان له ماشیهً .پس آنچه از زر یا سیم بیه تیو
دهد ،بگیر واگر او را گاو وگوسفند و شتر و اینطور چیزها است ،بی اجازهاش داخل نشو ،حیوانی را میران
و مترسان .بعدازآنکه او را گرفتی ،وقت برگشتن ،مواظب باش بچهی شتر را از مادرش جدا نکنی ،و هییچ
حیوانی را بهتندی نرانی .اگر بر آنها سوار شدی ،به هرکجا که رسیدی و آب و علف بود ،بیه آنهیا بیده».
(نهج البالغه ،نامه  )25آری دقتهای فراوان و عجیبی در این بیانات و سفارشها ذکر شده است که اکنیون
باید مد نظر دولت دینی و حکومت اسالمی باشد تا موفق شود.
 -27شرایط زعامت:

آنچه در پایان از بایستهها و اصول دولت دینی به نظر میرسد که باید بیان شود در باب شیرایط زعییم و
والی است ،از حضرت علی(ع) دراینباره میخوانیم:
«کسی که بر حیثیتها ،جانها ،غنائم ،اموال و احکام مسلمانها والیت دارد و امامت آنهیا را بیر عهیده
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میگیرد ،نباید بخیل باشد زیرا در این صورت ،چشم طمع به مال مردم میدوزد؛ نباید جاهل باشید ،زییرا
مردم را گمراه میکند؛ باید آدمی با مالیمت و مهربان باشید ،زییرا اگیر چنیین نباشید میردم را پراکنیده
میسازد؛ باید شجاع باشد و از کسی نترسد؛ وگرنه به اینطرف یا آنطرف تکیه میکند؛ نبایید در صیدور
حکم رشوه گیرد تا حقوق از بین رود و اگر رشوه بخورد ،کارهیا را چنیانکیه بایید بیه سیرانجام نرسیاند.
همچنین باید سنت پروردگار یا سنت اسالمی را معطل نگذارد که اگر چنین کند ،امت به هالکیت رسید».
(نهجالبالغه ،ترجمه خطبه )131

و همچنین فرموده است« :ي یقیم امر اب سبحانه اي من ي یصانع ،وي یضارع ،وي یتبع المطامع .پس کسیی کیه
اهل سازش با دشمنان اسالم باشد و از سنتها و آداب غلط پیروی کندو تابع امیال مطامع شخصی خود باشید،
هرگز نمیتواند امور سیاسی و اداره جامعه ی اسالمی را به انجام رساند( ».نهج البالغه ،کلمه قصار )107

جمع بندی:
آری انقالب شکوهمند اسالمی به ارمغان آوردنده دینیترین حکومت و دولت به همراه بود و بهراستیکیه
چنین دولتی خود را ادامهدهندهی حکومت علوی میداند ازاینروست که نام دولت دینی بیه خیود گرفتیه
است و زمانی موفق خواهد بود ،که در این دنبالهروی اندکی سستی به خود راه ندهد .دولت دینی از منظر
علی(ع) دارای مبانی ،اصول وبایستههای اخالقی است که درسطور گذشته با این عناوین از آنها یاد شید؛
اهتمام به بیتالمال ،دوری از مالاندوزی ،انجام فریضهی امربهمعروف و نهی از منکر ،توجه به حال فقیرا
و نیازمندان ،شفافسازی امور ،جلب رضایت مردم ،حفظ کرامت انسانها ،عنایت خاص به قوای نظامی و
نظارت بر کار قضات ،سعی در اجرای عدالت و ...مجموعه آنچه بیان گردید و آنچه که در متن مقاله آمده
است نشانههای یک دولت دینی و حکومت اسالمی است که با مالک قرار دادن آنها میتوان دولتها را
از دینی یا غیردینی بودن تمیز داد .پس دولت دینی در جامعهی اسالمی ،بهویژه ایران عزیز تمام سیعی و
تالشش بر این است که پایبند این اصول و مبانی بوده و بدینگونه زندهکننده حکومت علوی گردد و تنها
با این پایبندی است که می تواند در این زمینه موفیق گیردد .همچنیین دولیت و دولتمیردان بایید تمیام
هدفشان شناسایی افراد متعهد ،متخصص و دیندار باشد و پس از شناسایی بیا سیپردن امیور و مسیئولیت
بدانها درهرچه بیشتر دینی کردن دولت ،حکومت وخدمت به خلیق بکوشیند و در ایین راسیتا از خداونید
متعال مدد گیرند.

راهکارها:
راهکارها و پیشنهادهایی را که میتوان دررسیدن هرچه بهتر به دولت دینی و تحقق اخالق اسالمی ارائه
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نمود ازاینقرار است:
 -1ارتقای سطح بینش و آگاهی مردم جهت حضیور درصیحنه ،انتخابیات و برگزییدن نیروهیای متیدین
کارآمد و اصلح و سپردن امور به دست آنها.
 -2شناسایی افراد الیق و باایمان و دادن مسئولیت به ایشان.
-3تشویق نیروهای دلسوز ،متدین و کارآمد و برکنار کردن نیروهای ناکارآمد و خیانتکار با قاطعیت.
-4دور شدن از شعارگرایی و پرداختن به عملگرایی.
-5عملی کردن سیرهی مبارک حضرت علی(ع) در دستگاه دولتی و حکومتی به هر شکل ممکین ،ازجملیه
برگزاری دورههای آشنایی و ضمن خدمت برای کارمنیدان دولیت در تمیام سیطوح ونییز بهیرهگییری از
رسانههای جمعی.
-6اجرای طرح نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان ،مسئولین و...
-7انجام فریضهی الهی امربهمعروف و نهی از منکر.
-8توجه به حال محرومان و اجرای عدالت اجتماعی و اعتقاد به ولینعمت بودن اقشار ضعیف و مستمند.
-9انجام تبلیغات به طرز صحیح و باور به اینکه اسالم با تبلیغ زنده است.
-10و بهطورکلی سعی در عملی نمودن تمام مبانی و اصول حاکم بر دولت دینی.
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