
 امیرالمومنین سالم اهلل علیه

 حکومت اسالمیورزی دینی و سیاستو مبادی 

 مقدمه
توان به ساحت عرفانی حضرت توان سخن گفت، میدربارۀ امیرالمومنین سالم اهلل علیه از ابعاد مختلف می

این تعبیر اشاره کرد که همۀ عرفای بزرگ در مقابل عرفان آن حضرت، طفل کودکستانی بیش نیست، تازه اگر 

نحو. دربارۀ شجاعت و قدرت و فرماندهی حضرت در را بتوان بکار برد. دربارۀ حکمت حضرت به همان

کند که خود را به امیرالمومنین جنگ و مواقع بحرانی، و ابعاد و ساحات دیگر. هرکس به طریقی تالش می

 جانبه.علیه شخصیتی است همه سالم اهلل علیه متصل کند. درست هم است. چون امیرالمومنین سالم اهلل

 سیاست و زمامداری امیرالمومنین سالم اهلل علیه
ـ ضمن تبریک والدت باسعادت آن امام همام به ساحت قدس امام ما در شب میالد حضرت سالم اهلل علیه 

زمامداری ورزی و سیاستکنیم، و آن ای به یک ساحت وجودی حضرت میاشارهزمان سالم اهلل علیه ـ 

 ت در کشور پهناور اسالمی با استناد به نهج البالغۀ.حضر

فرماید که خواهد ائمۀ اطهار علیهم السالم را معرفی کند، از تعابیری استفاده میزیارت جامعۀ کبیره وقتی می

« العباد ساسۀ« »ها و جوامعپیشوایان امت» «االمم قادۀ»برخی از این تعابیر برای بحث امروز ما مهم هستند: 

این سه تعبیر به صراحت ما را « ارکان شهرها و اجتماعات بشری« »البالد ارکان» «گذاران بندگاناستسی»

ها و سیاست و حکومت از صفات ائمۀ اطهار دهد که مدیریت حیات سیاسی و اجتماعی انسانتوجه می

ید تحت سرپرستی هرکس بخواهد در این سه جایگاه اجتماعی و سیاسی وارد شود، با وعلیهم السالم است. 

 و زعامت آن بزرگواران باشد وگرنه منصب را غصب کرده است.

و ما که با انقالب اسالمی و تحقق نظام اسالمی، به رهبری امام عزیز خود، خواستیم که ارادۀ الهی را روی  

ما سیرۀ عملی از حکومت متأسفانه رویم که راه ائمۀ اطهار علیهم السالم. اما زمین تحقق ببخشیم، راهی را می

امیرالمومنین الهی نداریم، مگر چند سال مدینۀ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و حکومت چندسالۀ 



از عمر بشر و تاریخ مدت کوتاهی و حکومت چندماهۀ امام حسن مجتبی سالم اهلل علیه که سالم اهلل علیه 

، گرفتار منحرفان و حکومت الهیاسالمی و حکومت هم، رانی است. تازه همین مدت کوتاه سیاست و حکم

 های بزرگ بود. اما همین مدت کوتاه هم برای ما غنیمت است. منافقان و جنگ

 ورزی امیرالمومنین سالم اهلل علیههای سیاستویژگی
 علیه را با و زمامداری امیرالمومنین سالم اهلل ورزی و حکومتبا این مقدمه بنا داریم پنج ویژگی مهم سیاست

 خواهم: استناد به سیره و سخنان حضرت عرض کنم. از حضرت امیر بیان توفیق ادب می

 . تسلیم خدا و مظهر توحید عملی1

ترین ویژگی امیرالمومنین سالم اهلل علیه که از آن هم برجسته بود، آن بود که حضرت بیش از همه تسلیم مهم

 فرمود: مام علیه السالم چنان استقرار یافته بود که خود میطیع فرمان الهی بود. ایمان در قلب او م

 الرّضا و اهللِ ألمرِ التسليمُ و اهللِ، اِليَ التفويضُ و اهلل، علي اَلتوكّلُ: أركان   أربعة علي االيمانُ»

 [57/36]بحاراالنوار:  «اهللِ  بقضاءِ

پروردگار، تسلیم فرمان ایمان بر چهار رکن استوار است: توکل برخدا، واگذاری کارها به »

 «خدابودن، رضایت و خشنودی به قضای الهی

فقط طبق دستور الهی بود، داد، هر دستوری که به مردم میبنده بود و سالم اهلل علیه در یک کلمه امیرالمومنین 

اول خودش مجری آن بود. امام علیه السالم داد، به این دلیل گفت و فرمانی نمیاو از خودش چیزی نمی

 فرماید: خطاب به زیاد بن ابیه که کارگزار عبداهلل بن عباس در بصره بود، چنین می

 [655؛ ص: 12]نهج البالغۀ؛ نامۀ  «إِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفَ وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّم»

فرستاده، وارد چه به پیش گیرد و بر آنچه  عمل کرده پاداش میبیقین، انسان طبق آن»

 «شود.می

بلکه بیش  کند، تابع بود.بنابراین او بیش از همه درمقابل عدالت و قانون الهی و فرامینی که خودش صادر می

رای عثمان بن چه زیبا خود را ب انداخت.و سختی می گرفت و خود را به رنجاز دیگران به خود سخت می

   فرماید:حنیف وصف می

أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ وَ تَثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ وَ لَوْ  نَفْسِي إِنَّمَا هِيَ »

هَيْهَاتَ  الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ وَ لَكِنْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا



ا طَمَََ لَُُ ِِي أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَ

]نهج البالغۀ؛ « ادٌ حَرَّىالْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَُُ بِالشِّبََِ أَوْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى وَ أَكْبَ

 [525؛ ص: 57نامۀ 

ترین ترس، با امان وارد دهم، تا در روز بزرگمنم و این نفس من که با تقوا ریاضتش می»

خواستم، راه رسیدن به این عسل شوم، بر اطراف راه لغزنده قدمم استوار شود، اگر می

یافتم؛ اما هیهات و چه دور است که یهای این ابریشم را مشده و مغز این گندم و بافتهتصفیه

ها بکشاند. شاید هواهای نفسانی بر من غالب شوند. و حرص مرا به انتخاب بهترین خوراک

در حجاز یا یمامه کسی باشد که حتی به خوردن یک قرص نان امیدی نداشته باشد، و 

هایی افم شکمای سیری نداشته باشد! ]حال که چنین است[ با شکم پر بخوابم و اطرسابقه

 «گرسته و جگرهایی سوخته باشد!

]همان؛  «وَ نَعمَ الحَكَمُ اهللُ»: کنددر حقیقت در منطق حکمرانی امام علیه السالم، خداست که حکومت می

 فرمایند:در پاسخ به خوارج هم می  «چُ خوب حاكمي است خدا»[ 57نامه

]نهج « وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَۀَ إِلَّا لِلَّهِ  إِلَّا لِلَّهِ  لَا حُکْمَ کَلِمَۀُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ»

 [ 21البالغۀ: 

گویند و خواست باطلی از آن دارند: بله ]حق است که[ حکومت فقط آنان کلمۀ حقی می»

]و این « نیست.گویند که حکمرانی و فرمانروایی جز خدا را روا مختص خداست. اما آنان می

 اند.[سخن باطلی است که از حکمی حق اراده کرده

  توحید از نظر به عمل آمده است و در عمل حاکم اسالمی پیاده شده است.  آری در منطق امام علیه السالم

 . اصالت آزادی مردم2

 ویژگی دوم حکمرانی امام علیه السالم توجۀ جدی به اصالت آزادی مردم بود. 

 [502؛ ص: 62]همان؛ نامۀ « وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَُُّ حُرّاً عَبْدَ غَيْرِكَ  نْ وَ لَا تَكُ»

 «بندۀ دیگری مباس، که خدا تو را آزاد قرار داده است.»

 فرمایند: این سخن منشور آزادی و آزادگی انسان است. یا می

 «بَعْضاً بَعْضَكُمْ خَوَّلَ  اللََُّ لَكِنَّ وَ أَحْرَارٌ كُلَّهُمْ النَّاسَ إِنَّ وَ أَمَةً لَا وَ عَبْداً يَلِدْ لَمْ آدَمَ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا»

 [2/36]الکافی: 



 لیکن آزادند، همه مردمان است، نیامده دنیا به کنیز یا برده آدم فرزندان از یکهیچ! مردم اى»

 «.بخشید ترافزون نعمتى شما از برخى به خداوند

امام علیه السالم برای مبارزه با این آزادی که مختص به اسالم است، اصالت را به آزادی انسان داده است. 

های مادی است که به دنبال امتیازگیری و زند، این خالف حکومتر مییششم استبداد و انحصارطلبی

ردم از بند استبداد و رهایی انحصارطلبی به نفع خود و حکومت خود هستند. امام علیه السالم برای آزادی م

 ماه رمضان به شهادت برسد.  12که در ها از حاکمان جور و مستبد هزاران بار شهید شد، پیش از آنآن

دلیل این نگاه به اصالت آزادی انسان را در این امر جستجو باید کرد که انسان با همۀ وجود خود عین ربط و 

شود که او آزاد باشد و نباید بندۀ دیگران باشد. این موجب میوابستگی به خدای سبحان است. بندگی خدا 

 همان حیات طیبه است که قرآن ما را به آن فراخوانده است: 

 [66]نحل: « طَيِّبَةً حَياةً َِلَنُحْيِيَنَُُّ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْثى أَوْ ذَكَر  مِنْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ»

شکتی، نقض عهد، استبداد، خودرأیی از حکومت جویی، پیمانسلطه به این دلیل است که حتی یک نمونه از

در طول تاریخ به دست ما رسیده است،  چه از تاریخ بشریت و حکمرانیامام علیه السالم گزارش نشد. آن

رانی در طول تاریخ هاست، ستم و تعدی و تجاوز یکی از ارکان حکممنجالت شهوات و فساد در حکومت

ها قرار دارد و همین موجب فساد  و جوییها، لذتخواهیها، خودها بر هوساین حکومتبشر است. پایۀ 

ای برای حکومت تئوریزه شده است، هابس، ماکیاولی، پوپر و شود. در دورۀ جدید هم چنین سیرهستم می

طلبی بشر و تاند تا ستم و جور را تئوریزه کنند. و قدربسیاری دیگر از دانشمندان برای آن نظریه بافته

 های فاسد غربی را انسانی جلوه دهند. حکومت

این درست برعکس سیرۀ حکومتی امیرالمومنین سالم اهلل علیه است که خود در اوج تقوا و عدالت است و 

کند و  عدالت کند و با هرگونه فساد و ستمی با تمام قوا مبارزه میجامعه را هم برپایۀ ایمان و اخالق اداره می

 رسد. کند و پای آن به شهادت میاعی را فرهنگ غالب حکومت خود میاجتم

 . کرامت انسانی3

آن بود که همۀ هدف آن علیه السالم که برآمده از ویژگی دوم است، ومین ویژگی سیرۀ حکمرانی حضرت س

ها با اصالت و کرامت انسانی خود زندگی کنند، و به دنبال رشد  و کمال معنوی امام عزیز، آن بود که انسان

زیرا انسان ها نیز برای امام علیه السالم اهمیت داد. مردم بود، و در همین راستا رشد و پیشرفت مادی آن



شمار خود را بروز و ظهور تواند استعدادهای بیکه با آن میشماری است دارای اصالت و استعدادهای بی

 ظاهر غیرممکن مادی و معنوی را بپیماید. های سخت و بهبدهد. و راه

 کند که فرمودند: ها نزد امیرالمومنین سالم اهلل علیه عهدنامۀ مالک اشتر کفایت میبرای تبیین کرامت انسان

رَّعِیَّۀِ وَ الْمَحَبَّۀَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَۀَ لِل»

 [515]نهج البالغۀ: « أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْق

دل خود کن! با همۀ مردم با محبت و لطافت رفتار کند، مبادا مهربانی با مردم را پوشش »

هرگز، چون حیوانی درنده باشی که خوردن ایشان را غنیمت بدانی، زیرا مردم دو دسته 

 « هستند: یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش هستند.

کشان تو هستند و با تو در یک : یا همکنداین کالم جاودانه و عمیق که مردم در یک جامعه را دو دسته می

بودن عقیده همراه و شریک هستند، یا در آفرینش همانند تو هستند و با تو شریک هستند. انسان به نفس انسان

 آمیز داشت و او را رشد داد. سیاست اسالمی چنین است. کرامت دارد و باید با او رفتار تکریم

در کرامت و عزت و آزادی و ارزش و حق و عدالت دارای  السالم انسان بنابراین در منطق اسالم و امام علیه

جویی او نهادینه شده است و هر حرکتی جز آن خالف فطرت اوست ها در فطرت کمالاصالت داد و همۀ این

 و امری طفیلی و غیرانسانی است. 

ت حقوق زندگی اجتماعی مردم ، در جهندکردصادر میامام علیه السالم همۀ دستوراتی به این دلیل است که 

ها محفوظ بماند. امام به اندازۀ یک ارزن برای خودشان امتیاز قائل بود تا کرامت انسانی و عزت اسالمی آن

 نبودند.

 . عدالت اجتماعی4

ورزی امام بسط عدالت اجتماعی و تالش موفق برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه ویژگی پنجم سیاست

 فرمایند:امیرالمومنین می علیه السالم است.

اللَُِّ سُبْحَانَُُ الَّذِي وَضَعَُُ ِِي الْخَلْقِ وَ نَصَبَُُ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ َِلَا تُخَالِفُُْ ِِي مِيزَانُِِ وَ  مِيزَانُ  الْعَدْلَ إِنَ »

 [66]غرر الحکم: « لَا تُعَارِضُُْ ِِي سُلْطَانُِ

براى آفریدگان وضع کرده، و براى برپاداشتن حق  عدل میزان خدا سبحان است که آن را»

مقرّر داشته است، پس در میزان خدا با وى مخالفت مکن، و در قلمرو حاکمیت خدا با او به 

 «معارضه مپرداز



دانند که با آن حق اقامه امام علیه السالم عدالت را میزان الهی یعنی معیار حیات اسالمی و حکومت دینی می

باید نسبت به آن تسامح داشته باشد و با این معیار مهم و میزان اساسی مخالفت کند که آن شود و کسی نمی

 مخالفت در قلمرور حاکمیت الهی است و نتیجۀ آن هم معلوم است.

های الزمۀ عدالت اجتماعی آن است که رهبران جامعه به حدی از کمال انسانی رسیده باشند که آلودگی

ها پاک و منزه باشند و به اصالح دائم درون بپردازند، ان را آلوده نکند و از آننفسانی چون مال و قدرت آن

نفسانی مبارزه  این راه پیامبران الهی در طول تاریخ بوده است، که با هرگونه انحراف و نفسانیت و تاریکی

ندگی انسانی کردند و بشر را به سوی زهای بشر ایجاد میکردند، و سدی مستحکم در مقابل خودخواهیمی

 کند. دادند و این گونه است که عدالت اجتماعی در جامعه راه پیدا میسوق می

که بشر باید به آن [ 123]نهج البالغۀ؛ خطبۀ الهی است واجب عدالت قرارداد اجتماعی نیست، بلکه حق 

یگر حق اهلل است نه خواه خود از آن بگذارند. به تعبیر دها نیست که به دلگردن بنهد، حتی از حقوق انسان

 حق الناس. 

بنابراین حکومتی، حاکمیت الهی است که تالش کند عدالت اجتماعی را با همۀ جوانب آن در جامعۀ تحت 

حکومت خود پیاده کند و تحقق بخشد. و دولتی دولت اسالمی است که هدفش تحقق عدالت اجتماعی باشد 

 را بزند.  ای جامعۀ اسالمی که در آن عدالت حرف اولو جامعه

عدالت حیات ]انسانی و اجتماع انسانی[ است و در [ »66]غرر: « الْعَدْلُ حَيَاةٌ »فرمایند: چه در روایتی میچنان

حیات احکام اسالمی و احکام حکومتی به عدالت »]همان[  «الْعَدْلُ حَيَاةُ الْأَحْكَامِ»فرمایند: روایتی دیگر می

 است. یعنی روح نظام حاکمیت و دولت اسالمی و روح جامعۀ اسالمی، عدالت است.  

ها از جامعه رخت و گراییها، نفعپرستیها، لذتها، شهوات، نفسانیتو آن کجاست؟ جایی که خودخواهی

 سازی قانون خدا و اهداف اسالمی در جامعه باشند. دنبال پیاده فکر و ذهن حاکمان رخت بربندد. و تنها به

 . مشارکت عمومی مردم در سیاست5

ویژگی پنجم حکومت علوی، توجۀ جدی به مشارکت عموم مردم در حیات سیاسی جامعه است. مردم 

 اشند.دار حکومت هستند و باید در همۀ شوون آن مشارکت فعال و کارساز و امیدوارانه داشته بصاحب

[ عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ اللَُِّ ]سُبْحَانَُُ حُقُوقِ وَاجِبِ  مِنْ لَكِنْ»

ضِيلَتُُُ بِفَوْقِ َأنْ يُعَانَ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ امْرُؤٌ وَ إِْن عَظُمَتْ ِِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُُُ وَ تَقَدَّمَتْ ِِي الدِّينِ َِ 



نْ يُعِينَ عَلَى عَلَى مَا حَمَّلَُُ اللَُُّ مِنْ حَقُِِّ وَ لَا امْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّرَتُُْ النُّفُوسُ وَ اقْتَحَمَتُُْ الْعُيُونُ بِدُونِ أَ

 [665؛ ص: 123]نهج البالغۀ؛ خطبۀ « ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيُْ

( با همۀ توان خیرخواه 2اما از حقوق واجب خداوند سبحان بر بندگانش آن است که )»

 ( برای اجرای حق بیش خودشان همکاری و تعاون داشته باشند. 1)جامعه و دولت( باشند؛ )

]توضیح ضرورت مشارکت عمومیم مردم[ هیچ شخص هرچند از نظر حقوقی در جایگاهی 

ای )درخشان( باشد، و در امور دینی صاحب فضیلت باسابقهرفیع باشد و مقامی بزرگ داشته 

]همانند خود امام علیه السالم[ مقامش به آن درجه نیست که برای ادای حقی که  داشته باشد،

]زیرا حاکمیت حق؛ نیاز باشد. خدا بر دوش او گذارده است، از یاری دیگر )مردم جامعه( بی

وابسته به یک فرد نیست،؛ بلکه امر جمعی است  امر سیاسی و حکومت،ای است و امر اقامه

چنین هرکسی، همو و تکلیف جمعی است که باید همۀ مردم برای اقامۀ آن قیام کنند.[ 

تر از آن نیست که در این ها او را تحقیر کنند، کمهرچند مردم اورا کوچک بشمارند، و چشم

امر سیاسی و اقامۀ حق و حکومت  ]بس در« امور از او یاری خواهند یا یا او همکاری کنند.

 تواند خود را کنار بکشد.[کس نمیالهی، همۀ مردم مسئول هستند و هیچ

به این دلیل است که امام علیه السالم همۀ مردم را ملزم به مشارکت عمومی در امور سیاسی و اجتماعی 

 فرمایند:می

 ]همان[« َِعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ ِِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيُْ»

دیگر باشید و برای مردم! بر شما واجب است که در امور سیاسی و اجتماعی خیرخواه یک»

]و در اقامۀ حق و عدالت تحقق حق و خیرخواهی در حق باهم باشید و باهم همکاری کنید. 

 همکاری داشته باشید.[دیگر تعاون و با یک

اگر مردم در حکومت حضوری فعال داشته باشند، خود را در قدرت سر کالم امام علیه السالم آن است که 

شریک بدانند و برای خود در حکومت حق قائل باشند، یقیناً جامعه و کشور دچار فقر و فاصلۀ طبقانی 

 گردند. شود و شهرها آباد مینمی

به همین معناست که رکن حضور فعاالنۀ مردم در امور « ارکان البالد»که در زیارت جامعه هم فرمود: این

که دار باشد، ایناجتماعی و سیاسی، امام معصوم و امام عادل است. این درصورتی است که زندگی بشر هدف

ها را د و زیبایی ظاهری آن چشمها جوالن بدهنخراشکنند، شهری آباد است که در آن آسمانبرخی خیال می

 فرماید: ها را چنین توصیف میخیره کند، مخالف منطق قرآن است. قران در فساد قوم عاد آن

 [8 – 3]فجر: « الْباِلدِ  ِِي مِثْلُها يُخْلَقْ  لَمْ الَّتِي. الْعِمادِ ذاتِ إِرَمَ. بِعاد  رَبُّكَ َِعَلَ كَيْفَ تَرَ لَمْ أَ»



ها ها و ستونپروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با اَرَم، آن شهری که پایهای آیا ندانسته»

 « ها( داشت؟ که مانند آن در هیچ یک شهرها ساخته نشده بود؟خراش)قصرها و آسمان

هویت اَرَم نام شهری قوم عاد است که ظاهری پرشکوه و باعظمت داشته است. چنین شهرهایی، شهرهای بی

شاهد چنین شهرهایی هستیم که هیچ هویتی ندارند و مردم در آن به  با زندگی مدرنه چه امروزهستند، چنان

 اند.صورت بازیچۀ بازیگران قدرت و ثروت درآمده و به نوعی بردۀ آنان شده

اما در منطق اسالم آبادی شهرها به مشارکت عمومی مردم است تا ثروت و قدرت میان مردم دور بزند و  

 های فقر به وجود نیاید. های ثروت و درهنگیرد و فاصلۀ طبقاتی و قلهدست گروهی خاص قرار 

و جامعۀ اسالمی به مشارکت عمومی آنان بستگی دارد. و با  مردم اصالح السالم علیه بله در نظر امیرالمومنین

کند و کرامت و عزت مردم و جامعه محفوظ همین مشارکت عمومی است که عدالت اجتماعی بسط پیدا می

فراهم  جامعه شود و امنیتگردد و منجمد نمیهای جامعه میچون خون در درون رگ مان و اقتصادمی

بخشند و این در صورتی است که رکن ای برای زندگی طراز اسالمی را تحقق میشود و مردم جامعهمی

 جامعه امام معصوم و امام عادل باشد. 

شوند، مگر با مشارکت خودشان در فرایند م اصالح نمیاین سیرۀ قطعی را در گوش داشته باشیم که مرد

گردند. و مردم که ساکن شهرها هستند، در گونه است که شهرها آباد میتحقق دولت و جامعۀ اسالمی. این

 کنند.امنیت و آرامش و رفاه مادی و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی و معنویت برپایۀ توحید زندگی می

 حق و تکلیف
از نظر امام علیه السالم مشارکت در امر سیاسی و حکومت الهی حق و تکلیف است، حق و تکلیف  بنابراین

متقابلی که بین همۀ مردم و از سوی دیگر بین امام و مأموم برقرار شده است و این حق و تکلیف را خدای 

 سبحان بر همگان واجب کرده است.

 اشارت دارند: 123بۀ امیرالمومنین سالم اهلل علیه به این حقیقت در خط

ُ سُبْحَانَُُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ » مِثْلُ الَّذِي لِي أَمَّا بَعْدُ َِقَدْ جَعَلَ اللَُّ

 [661البالغۀ:  ]نهج «عَلَيْكُمْ

هستم، حقی بر عهدۀ شما اما بعد، خداوند سبحان برای من به این دلیل که ولی امر شما »

 «قرار داده است و شما نیز بر من حقی دارید.



امام و مأموم و حق دوطرفۀ آن دو است. حکومت و حاکمان حقی بر عهدۀ مردم دارند و  دوطرفاین رابطۀ 

 مردم هم حقی دارند که بر عهدۀ حکومت و کارگزاران نظام است. اما 

التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا ِِي التَّنَاصُفِ لَا يَجْرِي لِأَحَد  إِلَّا جَرَى عَلَيُِْ وَ لَا  ِِيأَوْسََُ الْأَشْيَاءِ  وَ الْحَقُ »

 ]همان[ «يَجْرِي عَلَيُِْ إِلَّا جَرَى لَُ

گو و محدودترین کارها در مقابل تعیین ترین چیزها در مقام تعریف و گفتو حق وسیع»

 «حدود و اجراست.

ودند، همین سخنی که دربارۀ حق است، دربارۀ عدل هم هست، زیرا عدل همان حق و مقام معظم رهبری فرم

گذاری کنیم و خواهیم برای آن سیاستگویم، اما وقتی میما از حق و عدل زیاد سخن میخواهی است. حق

کنیم و آنها را تعیین حدود های عملی های راهبردی و روشریزیمقررات و برنامه بلبگذاریم و در قا قانون

 هها اجازمنافع و خودخواهیشود، زیرا گردن بنهیم و اجرا کنیم، بسیار گرفتاری ایجاد می هادر مقام اجرا به آن

 دهد و به این دلیل در اجرای حق و عدل باید قاطع بود و مسامحه نکرد. بروز حق و عدل را نمی

 حقوق متقابل مردم نسبت به هم

توان حق و عدل را بدون تسامح در دولت و نظام اداری و جامعه و نظامات متخلفات اجتماعی و چگونه می

 اقتصادی تحقق بخشید؟ 

در صورتی که مردم به حق خود آگاه شوند و برای اقامۀ حق و عدل قیام هلل داشته باشند و در حرکت جمعی 

مردم نسبت ر حق متفرق نشوند و اختالف نکنند. زیرا به رهبری امام عادل مشارکت عمومی داشته باشند و د

 به هم حقوق متقابل دارند: 

 ]همان[ «لَا يَجْرِي لِأَحَد  إِلَّا جَرَى عَلَيُِْ وَ لَا يَجْرِي عَلَيُِْ إِلَّا جَرَى لَُ»

که مدیون حقی شود، و کسی مدیون حقی نشود، مگر کسی دارای حقی نیست، مگر این»

 «ی شود.که دارای حقاین

است و این اصلی « مَن له الحق« »مَن علیه الحق»است و « مَن علیه الحق« »مَن له الحق»حق امر دوطرفه است، 

 مهم و اساسی در حیات اجتماعی و تعامالت اجتماعی است.

عَلَهَا تَتَكَاَِأُ ِِي وُجُوهِهَا وَ ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَُُ مِنْ حُقُوقُِِ حُقُوقاً اِْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْض  َِجَ»

 ]همان[« جَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْض يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْ

ها برای برای بعضی مردم بر گاه، خدای سبحان حقوقی از حقوق خود قرار داده و آنو آن»

سان حقوق را متقابل و دوطرفه وضع کرده است که گروهی دیگر واجب کرده است، بدین



که در مقامبل وجوب برخی موجب وجوب دیگر شوند و هیچ حقی واجب نشود، مگر این

 «آن حقی دیگر الزم آید.

توجه شود که این حق را خدای تعالی واجب کرده است، بنابراین حق اهلل است نه حق الناس؛ به تعبیر  اوالً

دیگر جز منطقۀ الفراغ نیست و از حقوق مردمی نیست که کسی بخواهد یا بتواند از حق خود بگذرد، بلکه 

 حق الهی است و قابل گذشت نیست.

این رابطه حق و تکلیف است که ما هم حق داریم و هم تکلیف. و این حق و تکلیف دوطرفه در امور ثانیاً 

در روابط بین مردم و بین مردم و هاست، در جامعه و دولت اجتماعی و سیاسی و و روابط بین ما انسان

نیست، بلکه حق های مختلف؛ و امری مختص فقط به مومنان ها و مردم در سرزمینو بین دولتها. دولت

 انسانی است که برای همۀ بشر باید مقرر شود. 

 حقوق متقابل دولت ـ ملت

اما بین مردم و حکومت هم حقوق متقابلی است. حاکمان حقوقی دارند و در مقابل آن تکالیفی نسبت به مردم 

 دارند: دارند و مردم نیز حقوقی دارند و در مقابل آن تکالیفی نسبت به حکومت و در امر سیاسی 

« لْوَالِيوَ أَعْظَمُ مَا اِْتَرَضَ سُبْحَانَُُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى ا»

 ]همان[

ترین حقی که خدای سبحان واجب کرده است، حق ها؛ بزرگو در میان حقوق متقابل انسان»

 «حاکم است.حاکم بر مردم و حق مردم بر 

 اما این حقوق متقابل و تکلیف دوطرفه برای چه مصالحی است؟

تْ تَصْلُحُ َِرِيضَةٌ َِرَضَهَا اللَُُّ سُبْحَانَُُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ َِجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِينِهِمْ َِلَيْسَ» 

 ]همان[ «تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا 

بر همه واجب حق دوطرفه حکومت و مردم ]دولت ـ ملت[ واجبی است که خدای تعالی »

کرده است. ]بنابراین حق اهلل است که رعایت آن برای همگان؛ هم دولت و کارگزاران نظام و 

( را نظام اجتماع 2سبحان حق مذکور را ) هم ملت و مردم واجب شرعی است.[ پس خدای

( عزت دین مردم در جامعه قرار 1به هدف الفت و دوستی و امنیت اجتماعی و بین مردم )

 «داده تا مردم عزیزانه و با کرامت تحت حاکمیت دین خدا زندگی کنند.

انتظام و امنیت و شود، جامعه پس اوالً رعایت حقوق دوطرفه واجب شرعی و الهی است و ثانیاً موجب می

. ثالثاً تر بین دولت و ملت الفت و دوستی و همکاری برقرار شودو از آن مهمآرامش داشته باشند و بین مردم 



دین عزیرانه در اجتماعی حضور دارد و جامعه برپایۀ دین خدا و عزت الهی و کرامت انسانی برآمده از دین و 

   شود. قوانین و مقررات دینی اداره می

 رعایت حق دوطرفه و نتایج آن

تْ مَنَاهِجُ الدِّينِ َِإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَُُّ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَ»

حَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمََِ ِِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ َو وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جََرتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ َِصَلَ

 «يَئِسَتْ مَطَامَُِ الْأَعْدَاءِ.

( 2پس هنگامی که مردم حق حاکم و حکومت و حکومت و حاکمان حق مردم را ادا کنند، )»

های دین اقامه و استوار و راه ها( آیین1شود، )گیرد و عزیز میحق در جامعه قوت می

( مقررات در مسیرهای هموار خود به 5شود، )های عدالت برافراشته می( پرچم6د، )شومی

]امور جامعه و کشور اصالح شود[ شود، ( زمانه اصالح می2صورت )افتد. در اینجریان می

 شود. ( آروزهای دشمن به یأس تبدیل می6رود، و )( به بقاء و پایداری دولت امید می1)

دولت پایدار بماند امور جامعه اصالح شود و شود که هم دولت ـ ملت، موجب میپس رعایت حق دوطرفه 

 ورزی مأیوس شوند.دشمنان از طمعو هم 

 عدم رعایت حق دوطرفه و نتایج آن

وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْكَلِمَةُ  وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتُِِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ» 

كَثُرَْت  الْجَوْرِ وَ كَثُرَ الْإِدْغَالُ ِِي الدِّينِ وَ تُرِكَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ َِعُِملَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ وَ

الِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِزُّ عِلَلُ النُّفُوسِ َِلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ وَ لَا لِعَظِيمِ بَاطِل  ُِعِلَ َِهُنَ

 [665ـ  666]همان؛ « سُبْحَانَُُ عِنْدَ الْعِبَادِ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَُّ
( 2اما زمانی که مردم به حاکم غالب آمدند یا حکومت بر مردم ستم کرد و فشار آورد؛ )»

( تقلب در دین بسیار 6شوند، )( آثار انحراف و ستم ظاهر می1آید، )اختالف رواج می

داری اسالمی؛ ها به نام بانکها چون گسترش وحشتناک ربا در بانکبازیشود، ]دغلمی

نظر خداست تا نشان دهند که دین کارایی ندارد و باید از آن صرف هدف هم فاسدکردن دین

شود، ]مسیر حق و عدل چنان تاریک شود که ها متروک میهای واضح سنت( راه5کرد.[ )

( دولت ـ ملت بر طبق هوا و میل خود عمل 7) گفتن از آن نیز ناممکن شود.[ حتی سخن

 شود.های روانی و اخالقی فراوان میبیماری( 5شود، )( احکام خدا تعطیل می3کنند، )می



کردن حق بزرگ موجب ناراحتی و ( ضایع2ای که )گونه]نتیجۀ این فسادهای چیست؟[ به

های باطل سپاری به راهچنین ارتکاب گناهان بزرگ و رههم( 1شود، )نگرانی  و وحشت نمی

 شود. آشکار موجب نگرانی و ناراحتی و وحشت نمی

( و اشرار و بدکان 1( خوبات خوار )2شود:[ )تری منجر میایج خود به نتایح تلخ]اما این نت

های بزرگ خدای سبحان گریبان بندگان را ها و عذاب( و عقوبت6شوند؛ )عزیز می

 «گیرد.می

های متعدد و حاکمان ناصالح در این صورت باید فاتحۀ حکومت را خواند و مردم هم در پسِ آن به گرفتاری

بار مردم پس از چه وضعیت حکومت امام علی علیه السالم و وضعیت اسفشوند، چنانکار گرفتار میمو ست

 های ظالمانه پس از آن را دیدیم و خواندیم.امیرالمومنین سالم اهلل علیه و  حکومت

 لزوم رعایت حق و عدالت 

  افزون شود؟قدرت  و شوکت آن روز  ما چه بکنیم که جامعه و نظام  فرو نپاشد، بلکه

سر امام عادل که رکن جامعه و حکومت است ـ به اقامۀ  جمعی و عمومی؛ و پشت باید همگان ـ در مشارکت

حق و عدل بپاخیزیم و در آن مسامحه نکنیم. این وظیفه و تکلیف جمعی است و در آن هیچ تسامحی روا 

سازان و زاران و تصمیممردان و اهل سیاست و کارگنیست. و این وظیفه همگانی است، هم دولت

 گیرندگان و هم همۀ مردم و اقشار مختلف آنان. تصمیم

 برند. های خیالی ره به جایی نمیاندیشیکاری، مصحلتمحافظه تسامح،

 امیرالمومنین سالم اهلل علیه چه زیبا فرمودند:

]همان:  «بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيُِْ يُعْرَضَ عَلَيُِْ كَانَ الْعَمَلُ َِإِنَُُّ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَُُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ »
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به راستی کسی که سخت حقی که به او گفته شود، یا عدلی که به پیشنهاد شود، برایش »

 «سنگین آیند

ق و کنیم؟ یقیناً عمل به ححق و عدل برای حتی در بیان و سخن برای ما ناگوار است؟ با آن برخورد تند می

تر و ناگوارتر خواهد بود. حتی اگر در ظاهر متقی و متدین باشیم و تر و سنگینعدالت اجتماعی سخت

رعایت حالل و حرام را بکنیم، اما در فرایند اجتماعی و امر سیاسی و امر جمعی که موظف هستیم حق و 

 عدل را تحقق بخشیم، عقب خواهیم نشست.



 گریلزوم مطالبه

  «عَنْ مَقَالَة  بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَة  بِعَدْل َِلَا تَكُفُّوا »

 «پس از هیچ گفتار حقی یا مشورت و پیشنهاد عدالتی خودداری کنید»

کند و آن را شدت ناراحت و نگران میگری حق و عدالت است که برخی از ما را باین رسماً فرمان به مطالبه

پنداریم و هرگونه انتقاد و باند خود را مساوی با نظام میپنداریم. چرا؟ زیرا خود و جناح و تضعیف نظام می

گونه سر پنداریم و اینگویی خود را مساوی به انحراف از نظام و اسالم مینقد به خود و مطالبه به پاسخ

بازی نفس است که بسیاری از خوبان ما را هم گرفتار خود کرده است. کنیم و این شاالتانخودمان را گرم می

 یم... چه بگو

 ادامۀ کالم موال را بخوانیم:

مَا  َِإِنِّي لَسْتُ ِِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ ِِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَُُّ مِنْ نَفْسِي»

 ]همان[« هُوَ أَمْلَكُ بُِِ مِنِّي

و کردار خود نیز ایمن  از رفتارو خود در مقامی باالتر از خطا نیستم، همانا من به خودی» 

، مگر خدا مرا کفایت و یاری کند تا حاالتی که او بر من نیستم و به آن چنین اطمینانی ندارم

 «تری دارد، باز دارد.ها تسلط قویبر آن

مقام داند، و بر خود در گونه خود را از خطا مبرا نمیاین امیرالمومنین سالم اهلل علیه، امام معصوم است که این

 حاکم اطمینان ندارد، مگر خدای تعالی بر او تسلط داشته باشد. چه تعبیر دقیقی! 

 اوالً هیچ حاکمی در هر سطحی باشد، از خطا مصون نیست، 

گونه ثانیاً هیچ حاکمی نباید به نظر و رأی خود اطمینان داشته باشد  و خود را باالتر از خطا بپندارد، و این

دچار استبداد و استبداد رأی نظام حاکم ـ رعیتی شود و مردم را بردۀ خود فرض کند و خود را ارباب  آنان 

 بپندارد. 

حاکمان باید خود را به خدا سبحان بسپارند و همواره تقوا را رعایت کنند و اصالح دائم درون داشته  ثالثاً

  ری و استبداد رأی نجات دهد:کتاتوباشند تا خدای تعالی انان را از خطا و دی

ا وَ أَخْرَجَنَا َِإِنَّمَا أَنَا وَ أَْنتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوُكونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَ»

]همان:  «الْهُدَى وَ أَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَىمِمَّا كُنَّا ِِيُِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيُِْ َِأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِ
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بندگانی مملوک پروردگاری هستیم که هیچ ربی جز او نیست. بر  بیقین من و شما فقط»

ها تسلط نداریم، او ما را از چیزهایی از نفس ما تسلط و تملک دارد که خود ما به آن



شرایطی منتقل کرد که با آن اصالح شدیم. پس گمراه  و به شرایطی در آن بودیم، بیرون آورد

 «  ما را به هدایت تبدیل فرمود و پس از کوری به ما   بینایی عطا کرد.

های زندان یا کناری در جامعه بودید، و سخنان حضرت امام را یادمان بیاید که مسئوالن بدانید، شما در گوشه

گذاشت و شما را بر این جامعه حاکم کرد. مردم هم باید قدر خدای سبحان به دست همین مردم بر شما منت 

وار نجات داد و به با بدانند که آنان را از شر استبداد پهلوی و استعمار آمریکا و انگلیس و زندگی انگل

انقالب اسالمی عزت بخشید و حیات دوباره داد که حیات طیبه والیت الهی بود و در این جهان سراسر 

جاهلیت ما را به نور اسالم و عدالت اسالمی و حقیقت قرآن و شریعت اسالمی رهنمون شد ظلمت و ستم و 

کوری ما را به بصیرت بدل کرد و باید قدر بدانیم و با مشارکت همگانی برای و گمراهی ما را به هدایت و 

 اقامه حق و عدل قیام کنیم.  


