
حقوق مسئولین )1(
تاریخ 20/ 10/ 1394





فهرست

  حق پیشوایان

  تفاوت حق پیشوایان با سایر حقوق

  حق پیشوایان، حقی بسیار مهم 

   حقوق متقابل پیشوایان و مردم بر یکدیگر

  فساد حکومت های غیرالهی

  شیوه حکمرانی اسالمی

  نتایج رعایت حقوق متقابل حاکمان و مردم

  حکومت، امانتی الهی است

  مردم باید خیرخواه حاکمان باشند



1

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

حق پیشوایان

فصــل  بعــد،  بــه  اینجــا  از 
حقــوق  رســاله ی  از  جدیــدی 
ــی  ــن ویژگ ــا ای ــود، ب ــاز می ش آغ
ــا  ــا بیشــتر ب ــن فصــل م ــه در ای ک
حقــوق اجتماعــی مواجــه هســتیم 
آن حــق  در  کــه  و محور هایــی 
ــه صــورت فراگیــر قابــل  النــاس ب
مالحظــه اســت. جالــب اســت 
ــه  ــا ب ــوق پیشــوایان ی ــا حق ــه ب ک
ــا  ــئوالن ی ــروزی، مس ــارت ام عب
آغــاز  مدیــران  و  فرمانروایــان 
فرمودنــد:   حضــرت  می شــود. 
ــّق  ــا َح ــة؛ َفَأّم ــوق األئم ــم حق «ث
اولیــن  بِالّســْلَطاِن«.  َسائِِســَک 
ــه دارای حــق  ــروه از کســانی ک گ
پیشــوایی هســتند، کســانی هســتند 
و  فرمانروایــی  حکمرانــی،  کــه 
مســئولیت عالــی در مدیریــت و 
ــاره ی  ــد. درب ــه دارن ــری جامع رهب
ــَأْن  ــد: »َف ــرت فرمودن ــا حض اینه

ــًة َو  ــُه فِتْنَ َ ــَت ل ــَک ُجعِْل ّ ــَم أَن تَْعَل
ــد  ــادت باش ــَک«. ی ــی فِی ــُه ُمبْتًَل ّ أَن
ــو وســیله  آزمایشــی هســتی  کــه ت
بــرای والــی و مدیــر و رهبــر 
و او هــم دربــاره ی تــو گرفتــار 
خاطــر  بــه  اســت  آزمایــش 
ــه  ــی ک ــت عال ــلطنت و مدیری س
خــدای متعــال بــرای او قــرار داده 
اســت. ســپس امــام )علیه الســالم( 
ــل در  ــه تفصی ــد ب ــروع می کنن ش
مــورد حقــوق مســئوالن بــر مــردم 

می کننــد. صحبــت 

تفاوت حق پیشوایان با سایر 
حقوق

مباحثــی  وارد  اینجــا  در  مــا 
ــای کســی دیگــر  ــه پ می شــویم ک
هــم وســط اســت. تــا اینجــا، 
حقوقــی بــود کــه بیــن شــخص و 
ــرار  خــودش و خــدای متعــال برق
بــود؛ امــا از ایــن پــس، پــای فــرد 
ــت. از  ــان اس ــز در می ــری نی دیگ
ــام  ــوق ام ــاله  حق ــای رس ویژگی ه
ســجاد )علیــه الســالم( ایــن اســت 
کــه در ایــن بخــش، حضــرت یــک 
ــد  ــان می کنن ــی بی ــت تفصیل فهرس
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کــه فوق العــاده اســت. ویژگــی 
ایــن گــروه از حقــوق ایــن اســت 
کــه جنبــه  حــق النــاس در آن وارد 

می شــود.
منظــور از مــردم در مبحــث کنونــی 
مــا، مدیــر عالــی اســت کــه بــه مــا 
حکمرانــی دارد. در بخــش دیگری 
ــردم  ــق م ــه ح ــت ک ــم گف خواهی
بــر مســئوالن و رؤســا و پیشــوایان 
ــوط  ــًا مباحــث مرب چیســت. عمدت
ــای  ــه پ ــی ک ــه حقوق ــود ب می ش
یــک نفــر یــا گروهــی از مــردم در 
ــده  ــک قاع ــا ی ــت. اینج ــان اس می
ایــن  اینکــه  آن  و  دارد  وجــود 
حقــوق برگرفتــه  از حــق خداونــد 
ــه  ــک مالحظ ــا ی ــی ب ــت؛ یعن اس
ــود  ــوب می ش ــم محس ــق اهلل ه ح
اینجــا،  اینکــه  مالحظــه  آن  و 
ــرو  ــال در گ ــدای متع ــت خ رضای
تأمیــن حــق مــردم قــرار می گیــرد 
و تــا حــق کســی کــه بــه عهــده  مــا 
حقــی پیــدا کــرده اســت، ادا نشــود 
یــا راضــی نشــود، خداونــد تبــارک 

ــد. ــول نمی کن ــا قب ــی از م و تعال
اصــاًل حــق النــاس از حــق اهلل 
ــن حــق را  ناشــی شــده اســت. ای

خــدا قــرار داده و او را بیــن مــا و 
ــت. ــرار داده اس ــق ق ــودش مح خ
ــن  ــه از ای ــت ک ــه ای اس ــن نکت ای
ــا  ــای م ــداری بحث ه ــد مق ــه بع ب
را حســاس می کنــد و بایــد دقــت 

بیشــتری داشــته باشــیم.
در ایــن فصــل، انســان مؤمــن هــم 
در شــناخت ایــن گــروه از حقــوق 
داشــته  بیشــتری  عنایــت  بایــد 
برنامه ریزی هــای  هــم  و  باشــد 
تــا  باشــد  داشــته  دقیق تــری 
ــه لطــف خــدا  ــد ب ان شــاءاهلل بتوان
ــه  ــرت ک ــر حض ــان تعبی ــا هم و ب
ــتمداد  ــا اس ــاهلل« ب ِ ــّوه ااّل ب »َو ال ُق
ــن  ــده  ای ــق، از عه ــرت ح از حض

ــد. ــوق برآی حق

حق پیشوایان، حقی بسیار مهم

ــوان رســاله ی حقــوق آنجــا  در عن
را  فهرســت ها  حضــرت  کــه 
ــم  ــد: »ث ــد، فرمودن ــرح می کنن مط
تخــرج الحقــوق منــک الــی غیرک« 
ــه  ــو ب ــد، حــق از ت ــه بع ــن ب از ای
ــای  ــد و پ ــری می کن ــری تس دیگ
انســان یــا انســان های دیگــری 
»مِــْن  می آیــد.  میــان  بــه  هــم 
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َذِوي الُْحُقــوِق الَْواِجبَــِة َعَلیْــَک« 
کســانی کــه حــق واجبــی بــر 
ــد:  ــد. بعــد فرمودن ــو دارن عهــده  ت
»َو أَْوَجبَُهــا َعَلیـْـَک ُحُقــوُق أَئِّمتَِک«. 
از بیــن اینهــا کســانی کــه حقشــان 
ــر  ــتوار تر و محکم ت ــر و اس جدی ت
ــو  ــر ت ــوق پیشــوایان ب اســت، حق
اســت. اینجــا از کلمــه ی امــام 
ــود،  ــه می ش ــه ائم ــع آن ک و جم
ــای  ــه معن ــام ب اســتفاده شــده و ام
وســیع کلمــه اینجــا مــّد نظــر 
ــو  ــر ت ــه ب ــی کســی ک اســت؛ یعن
ــراف دارد  ــد و اش ــت می کن مدیری
ــد  ــت می کن ــو دخال ــئون ت و در ش
ــد  ــزی می کن ــو برنامه ری ــرای ت و ب
ــرد  ــم می گی ــو تصمی ــاره ی ت و درب
و ایــن تصمیم هــا را بــه اجــرا 
درمــی آورد. جالــب اســت کــه 
»ســائس«  بــه  تعبیــر  حضــرت 
می کننــد؛ یعنــی سیاســت گذار و 
مدیــر و کســی کــه بــه نحــوی در 
محیــط زندگــی تــو مداخلــه دارد.
َــٌة« اینهــا در  ــوُق أَئِّمتـِـَک ثاََلث »َفُحُق
ــن محــور ســه گــروه می شــود.  ای
گــروه  ســه  ایــن  همــه ی  از 
اســت  کســی  واجب تــر، حــق 

کــه بــر تــو پیشــوایی و رهبــری و 
ــَک  ــا َعَلیْ ــی دارد: »أَْوَجبَُه حکمران
ــد  ــْلَطاِن« بع ــَک بِالّس ــّق َسائِِس َح
یعنــی  بِالْعِْلــِم«  َسائِِســَک  »ثُــّم 
معلــم و اســتاد و کســی کــه تــو را 
از طریــق دانــش رهبــری می کنــد. 
بعــد »ثـُـّم َحــّق َسائِِســَک بِالِْمْلــِک« 
یعنــی کســی کــه بــا ملــک بــر تــو 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــت پی ــق امام ح
ــا  ــه ی م ــورد االن در جامع ــن م ای
ــچ  ــال هی ــدای متع ــف خ ــه لط ب
مصداقــی نــدارد و بــه روزگار ائمه 
ــود  ــوط می ش ــالم مرب ــدر اس و ص
ــدند؛  ــه می ش ــخاص معامل ــه اش ک
ــز و  ــی کنی ــکل طبیع ــه ش ــذا ب ل
ــد  ــتند و خری ــرده داش ــالم و ب غ
ــم  ــک رس ــد و ی ــروش می ش و ف
ــه اســالم  ــود ک ــط ب ــی و غل جاهل
ــرد  ــد ک ــت و قاعده من آن را مدیری

ــرد. ــش ک ــت حذف و در نهای
بنابرایــن وارد این قطعه از رســاله ی 
در  چــون  نمی شــویم؛  حقــوق 
ــم  ــدارد و ه ــی ن ــا وجه ــان م زم
ــم در  ــم و ه ــرآن کری ــات ق در آی
مســائل فقهــی بــرای ایــن مســئله، 
قواعــد و ضوابطــی نقــل شــده کــه 
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مربــوط بــه زمانــی بــود کــه قــرار 
بــود ایــن مســئله از آن وضــع 
آشــفته  بیــرون بیایــد و معلوم شــود 
کــه کنیــز و غــالم حقــی دارنــد و 
ــالم  ــود. اس ــد ش ــئله قاعده من مس
بــه تدریــج ایــن مســئله را از دایــره  
ــرد  ــارج ک ــی خ ــی اجتماع زندگ

ــتقلی دارد. ــث مس ــه بح ک
بعــد حضــرت فرمودنــد: »َو ُکّل 
َســائٍِس إَِمــاٌم« یعنــی هــر کســی که 
ــت  ــو دخال ــئون ت ــد در ش می توان
کنــد و بــرای تــو برنامه ریــزی 
کنــد و تصمیــم بگیــرد، بــه نوعــی 
ــرای  ــت ب ــمت پیشــوایی و امام ِس
شــما دارد. ایــن مربــوط بــه بخــش 
مقدمــه  رســاله  حقــوق اســت کــه 
حضــرت فهرســت تفصیلــی را 
ــه  ــد ب ــا می رس ــد ت ــرح کردن مط
ــروع  ــا ش ــه م ــی ک ــن بخش همی
ــَک  ــا َحــّق َسائِِس کردیــم کــه: »فاّم
ــی  ــاره کس ــام درب ــْلَطاِن«. ام بِالّس
ــی  ــت عال ــه، مدیری ــه در جامع ک
ــت و  ــه اس ــوای جامع دارد و پیش
کســانی کــه در سلســله مراتــب او 
بــه نوعــی حــق مدیریــت و اعمــال 
ــد، بحــث  ــه دارن ــدرت در جامع ق

می کننــد.

حقوق متقابل پیشوایان و مردم 
بر یکدیگر

مــن از ایــن نقطــه بحــث را آغــاز 
می کنــم کــه بــه نظــرم خیلــی 
جالــب اســت و فضــای بحــث 
آن  و  می کنــد  شــیرین  را  مــا 
ــام و  ــئله  ام ــه مس ــارت از اینک عب
پیشــوا و رهبــر و ســلطان و مدیــر 
ــک  ــوق، ی ــاله  حق ــی، در رس عال
ــه؛ یعنــی  ــرار گرفت لنگــه ی حــق ق
ــم  ــق داری ــه  ح ــا دو کف ــا اینج م
و اصطالحــًا می گوییــم حقــوق 
متقابــل اســت کــه یــک طــرف آن، 
ــروا و  ــر و فرمان ــی و رهب حــق وال
ــر مــردم اســت  ــر ب مســئول و مدی
و بــر کســانی کــه تحت قــدرت او 
ــد. دوم هــم حقــوق  ــرار می گیرن ق
مــردم بــر ســلطان و پیشــوا و رهبر 
اســت. از ویژگی هــای فلســفه ی 
ــت و  ــن اس ــالم همی ــی اس سیاس
ــت. اوالً  ــی اس ــی جالب ــه  خیل نکت
ــاًل  ــود و کام ــوق می ش ــزء حق ج
جنبــه ی خدایــی پیــدا می کنــد 
ــن  ــی ای ــارک و تعال ــدای تب و خ
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ــردم  ــان و م ــن حاکم ــوق را بی حق
ــوق،  ــن حق ــه ای ــرده و ب ــع ک وض
ــه صــورت  ــه ی الهــی داده و ب جنب
متقابــل قــرار داده اســت. آنچــه در 
ــندیده  ــالم پس ــی اس ــفه  سیاس فلس
شــده، یــک قــرارداد اجتماعــی 
ــا  ــروه ب ــاًل دو گ ــه مث ــت ک نیس
یــک  تــا  بگذارنــد  قــرار  هــم 
گــروه رئیــس شــوند و یــک گــروه 
ــا  ــق تفاهمــی کــه ب ــوس و طب مرئ
ــا  ــد برنامه ه ــد، بخواهن ــم می کنن ه

ــد. ــش ببرن را پی

فساد حکومت های غیرالهی

البتــه فــرض بدتــری هــم داریــم و 
ــر اســاس زور  آن اینکــه کســانی ب
و قــدرت و امثــال اینهــا حکومــت 
مدل هــای  نظیــر  کننــد؛  پیــدا 
ــه در  ــوری ک ــتبدادی و دیکتات اس
ــردم و  ــوده و م ــراوان ب ــته ف گذش
ــه صــورت گســترده  ــا ب ــه  م جامع
ــه  ــالمی تجرب ــالب اس ــل از انق قب
اطــراف  در  االن  و  کرده انــد 
مــا، کشــور هایی از ایــن قبیــل 
ــعود.  ــم آل س ــاًل رژی ــتند؛ مث هس
و  چیســت  مشروعیتشــان  پایــه  

بــر اســاس چــه حقــی اعمــال 
مدیریــت می کننــد؟ آیــا مــردم 
کرده انــد؟  انتخــاب  را  اینهــا 
ــردم  ــا و م ــن اینه ــراری بی ــا ق آی
گذاشــته شــده؟ آیــا انتخاباتــی 
ــا دارای  ــا اینه ــده؟ آی ــزار ش برگ
ــوی و  ــی و معن ــای علم ظرفیت ه
اخالقــی و فضائــل عالــی هســتند؟ 
یــک رژیــم کهنــه  منحــوس منحــط 
ــتبدادی و  ــد اس ــی صددرص قدیم
ــواده  دیکتاتــوری اســت. یــک خان
کــه بــر اســاس یــک جریــان 
ــی مســلط شــده و معمــوالً،  طوالن
ــر  ــت س ــوارد، پش ــام م ــه در تم ن
باالتــری  اراده   جریان هــا  ایــن 
طراحی هــای  متأســفانه  اســت. 
ــای  ــاًل طراحی ه ــا کام ــه ای م منطق
ــن  ــر ای ــت. ب ــوده اس ــی ب انگلیس
اســاس اینجــا دولتــی بــه نــام 
دولــت آل ســعود شــکل می گیــرد 
و اینهــا را بــه منابــع عربســتان 
ــر  ــه ب ــا تکی ــد و ب ــلط می کنن مس
ســر نیــزه و قــدرت اقتصــادی کــه 
ایــن خانــواده پیــدا کرده انــد و 
بــا حمایــت اربابانشــان و دســتگاه 
حکمرانــی  جهانــی،  اســتکبار 
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ــی و  ــط اله ــه ضواب ــد و ب می کنن
قواعــد حقــوق بشــر پاســخگو 

ــد. ــا ندارن ــتند و اعتن نیس
مــا مشــابه ایــن را در کشــور خــود 
تجربــه کرده ایــم و هنــوز از آن 
ــم.  ــه نگرفته ای ــی فاصل ــان خیل زم
البتــه نســل جدیــد مــا آن دوره 
ــدای  ــد و لطــف خ ــی شناس را نم
شــده  حالشــان  شــامل  متعــال 
و اصــاًل تشــخیص ندارنــد کــه 
زندگــی در یــک رژیــم ســر تــا پــا 
اســتبدادی یعنــی چــه! مــا ایــن را 
در زمــان پهلــوی اول و دوم و قبــل 
صرفــًا  کرده ایــم.  تجربــه  آن  از 
قــدرت و پــول و زور حاکــم بــود.
جدید تــر  مدل هــای  بعضــی 
و  شــد  تجربــه  دنیــا  در  هــم 
و  اجتماعــی  قرارداد هــای  آن 
انتخابــات اســت  دموکراســی و 
کــه یــک بحــث طوالنــی دارد. 
ــر  ــوری بهت ــدل دیکتات ــه از م البت
کــه  کســانی  آنجــا  در  اســت. 
ــدار  ــع اقت ــروا می شــوند، مناب فرمان
و قــدرت و منابــع طبیعــی کشــور 
در اختیارشــان قــرار می گیــرد و 
می گیرنــد.  تصمیــم  دربــاره اش 

قرارداد هایــی  طبــق  مســئوالن 
ســر  انتخابــات،  اســاس  بــر  و 
کار می آینــد، امــا اگــر دقیــق و 
ــه اش  ــویم، پشــت صحن ــق ش عمی
و  اســت  دیگــری  حرف هــای 
وجــود  خالصــی  انتخاب هــای 
ــه  ــت صحن ــانی از پش ــدارد. کس ن
ــا  ــد ت ــت می کنن ــرایط را مدیری ش
ــر  ــدام حــزب، س چــه کســی و ک
ــی  ــور های غرب ــد. در کش کار بیای
ــور وجــود دارد  ــن ام ــکا ای و آمری
و تحــت تأثیــر البــی صهیونیســتی 

ــد. ــرار دارن ق
و  جــدی  خیلــی  البی گری هــا 
ــت  ــده اس ــاًل پیچی ــو و کام تودرت
دموکراســی  اصطــالح  بــه  کــه 
کامــاًل  و  اســت  هدایت شــده 
تحــت برنامــه اســت و تــا در 
جــای دیگــری تأییــد نشــود و 
اینهــا  نشــود،  گرفتــه  تصمیــم 
میــز  پــای  نمی شــوند  موفــق 

بیاینــد. قــدرت 

شیوه حکمرانی اسالمی

شــیوه ای کــه در اســالم اســت، 
هیــچ کــدام اینهــا نیســت و آنچــه 
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در حاکمیــت و حکومــت اســالمی 
تعریــف شــده، اوالً ریشــه در حــق 
اهلل دارد؛ یعنــی حــق قانون گــذاری 
و  حاکمیــت  و  ســلطنت  و 
ــط از آِن  ــط و فق ــی، فق فرمانروای
ــت.  ــی اس ــارک و تعال ــدای تب خ
ــا  ــود را ب ــق خ ــن ح ــد ای خداون
قواعــدی در زندگــی اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــازد. ب ــردم جــاری می س م
ترتیــب کســی در ایــن محیــِط 
قــدرت و حــق الهــی می توانــد 
ــم شــود  صاحــب قــدرت و تصمی
کــه شــرایط خاصــی داشــته باشــد. 
مثــاًل عالــم بــه احــکام الهی باشــد، 
متقــی باشــد، پارســا باشــد، شــجاع 
ــال  ــا اِعم ــد ت ــادل باش ــد، ع باش

ــد. ــروع باش ــت او مش مدیری
ــد در  ــن کســی بای دوم اینکــه چنی
جامعــه مقبولیــت هم داشــته باشــد 
ــت در  ــی و بیع ــور اجتماع و حض
ســمت دیگــر پیش بینــی شــده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب، یــک 
حکمرانــی خــوب و جــذاب و 
ــه در  ــود ک ــاد می ش ــوب ایج مطل
ایــن حکمرانــی دو ســمت مســئله 
ــمت  ــم س ــده، ه ــده ش ــاًل دی کام

ــار او  ــت در اختی ــه امان ــی ک کس
قــرار می گیــرد و هــم کســانی 
زندگــی  جامعــه  ایــن  در  کــه 
بیــن  مــردم.  یعنــی  می کننــد؛ 
اینهــا حقــوق بــه صــورت متقابــل 
برقــرار می شــود و طرفیــن بــر 
ــد و  عهــده  یکدیگــر حقوقــی دارن
قاعده منــد  و  ضابطه منــد  کامــاًل 
ــی  ــه حکمران ــه از آن ب می شــود ک
ــروزه  ــد. ام ــر می کنن ــوب تعبی خ
ــران،  ــا همــت ملــت ای بشــریت، ب
ایــن مــدل جدیــد از حاکمیــت 
را مشــاهده می کننــد کــه یــک 
تجربــه  کامــاًل نــو و جدیــد و 

ــت. ــی اس ــذاب در حکمران ج
ــرح  ــق مط ــئله  ح ــا مس ــس اینج پ
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــود؛ ب می ش
ــت و  ــه مدیری ــی ک ــوا و کس پیش
ــم  ــه ایجــاد نظ ــه ک ــری جامع رهب
و امنیــت و رفــاه و رشــد فکــری و 
ــه  ــرای جامع ــی ب ــوی و اخالق معن
و  اســتقالل  و  عــزت  تأمیــن  و 
شــکوه ملــی باشــد، بــه امانــت بــه 
او ســپرده می شــود، و اشــخاص 
ــطه  او  ــه واس ــه ب ــی ک ــا نهاد های ی
امــکان مداخلــه  در زندگــی مــردم 
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ــق  ــردم ح ــر م ــد، ب ــدا می کنن پی
پیــدا می کننــد. از طــرف دیگــر 
ــی  ــوق عظیم ــه  حق ــردم مجموع م
بــر والــی و پیشــوا و مدیــر عالــی 
و مدیــران میانــی جامعــه پیــدا 
می کننــد. خــب ایــن حقــوق را 
ــرده اســت؟!  چــه کســی وضــع ک
ــک  ــًا ی ــذا صرف ــال؛ ل ــدای متع خ
قــرارداد اجتماعــی نیســت. بــه 
ــق حــق و صاحــب  اصطــالح خال
حقــوق و خالــق و صاحــب مــردم 
ــم  ــرار داده و تنظی ــّی همــه، ق و ول
ــن  ــر، ای ــیله  پیامب ــه وس ــرده و ب ک
نظــام را معرفــی کــرده و پیشــنهاد 
ــه  ــزی ب ــب چی ــن ترتی داده و بدی
شــکل  پیشــوایان  حقــوق  نــام 

می گیــرد.
ــد  ــش جدی ــب بخ ــن ترتی ــه ای ب
ــام و  ــا حــق ام رســاله ی حقــوق ب
ــر  ــه تعبی ــا ب ــوا ـ ی ــلطان و پیش س
ــروع  ــه ـ ش ــرت، ائم ــای حض زیب

می شــود.
اشــاره ای  نخســت  بخــش  در 
داشــتیم بــه زیبایــی حکومــت 
آن،  در  کــه  اســالمی  و  الهــی 
حقــوق متقابــل بیــن پیشــوایان 

و مــردم جریــان پیــدا می کنــد 
خــدای  هــم  حقــوق  منشــأ  و 
ــروعیت  ــی مش ــت؛ یعن ــال اس متع
کســی کــه می خواهــد دربــاره  
و  دیــن  و  زندگــی  و  مــردم 
دنیــای آنهــا تصمیــم بگیــرد و 
داشــته  کالن  برنامه ریزی هــای 
ــال  ــدای متع ــوی خ ــد، از س باش
ــن  ــاره  ای ــز درب ــردم نی ــت. م اس
پیشــوا حقوقــی دارنــد کــه خــدای 
ارائــه کــرده کــه  را  آن  متعــال 
ــه  ــی ب ــاله  نوران ــت رس در فهرس
بخــش دوم خواهیــم رســید. فعــاًل 
داریــم دربــاره ی حقــوق پیشــوایان 
می کنیــم. صحبــت  رهبــران  و 

نتایج رعایت حقوق متقابل 
حاکمان و مردم

بحث هــای  کلیدهــای  عمدتــًا 
سیاســی،  حــوزه ی  بــا  مرتبــط 
امیرالمؤمنیــن  البالغــه   نهــج  از 
ــوال  ــات م ــالم( و کلم ــه الس )علی
ــه بخشــی  ــد. البت ــه دســت می آی ب
ــی اهلل  ــم )صل ــر اعظ ــم از پیامب ه
ــه  ــت. ب ــلم( اس ــه و س ــه و آل علی
هــر حــال، حضــرت علــی )علیــه 
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أَْعَظــُم  »َو  فرمودنــد:  الســالم( 
ــَک  ــْن تِْل ــبَْحانَُه مِ ــَرَض ُس ــا افْتَ َم
ِعیَِّة«  الُْحُقــوِق َحــُقّ الَْوالـِـي َعَلــی الَرّ
از عظیم تریــن حقوقــی کــه خــدای 
تعالــی بــر تــو و بــر مــردم واجــب 
کــرده، حقــوق پیشــوا و فرمــان روا 
بــر مــردم اســت و بــه طــور متقابل 
ِعیـَّـِة َعَلــی الَْوالـِـي«، یعنــی  »َحــُقّ الَرّ
ــر و  ــی و مدی ــر وال ــردم ب ــق م ح

ــت. ــه اس ــس دو طرف ــر؛ پ رهب
زیبــای  بســیار  تعبیــر  از  امــام 
و  می کننــد  اســتفاده  »فریضــه« 
َفَرَضَهــا  »َفِریَضــٌة  می فرماینــد: 
ــن  « ای ــی ُکٍلّ ـِـُکٍلّ َعَل َحانَُه ل ــبْ اهلَلّ ُس
همــان واجبــی اســت کــه خــدای 
متعــال بــر عهــده  همــه قــرار 
ــوق  ــن حق ــه  ای ــت. نتیج داده اس
ــوایان  ــردم و پیش ــن م ــل بی متقاب
»َفَجَعَلَهــا  فرمودنــد:  چیســت؟ 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــْم« ب ــًا أِلُلَْفتِهِ نَِظام
خــدای تبــارک و تعالــی بیــن آنهــا 
ــی  ــد. ویژگ ــرار می کن ــت برق الف
حکومــت و سیاســت اســالمی این 
اســت کــه بیــن مــردم و مدیریــت 
عالــی جامعــه رابطــه  الفــت اســت 
و از رهگــذر رعایــت ایــن حقــوق، 

بیــن آنهــا الفــت برقــرار می شــود.
کــه:  نکنیــم  فرامــوش  ضمنــًا 
إاِلَّ  ِعیَّــُة  الرَّ تَْصُلــُح  »َفَلیَْســْت 
بَِصــاَلِح الـْـُواَلةِ َو اَل تَْصُلــُح الـْـُواَلُة 
« امــکان نــدارد  ِعیَّــةِ َقاَمِة الرَّ إاِلَّ بِاْســتِ
کــه مــردم بــه خیــر و صــالح خود 
ــت  ــند، مگــر از رهگــذر والی برس
صالــح و مدیــران عالــی کــه دارای 
صــالح و ســداد هســتند. از ســوی 
ــران  ــم مدی ــت ه ــچ وق ــر هی دیگ
ــود  ــف خ ــد وظای ــی نمی توانن عال
ــد  ــام بدهن ــتگی انج ــه شایس را ب
مگــر بــا همراهــی و اســتقامت 
مــردم. وقتــی مــردم و مدیــران 
ــم  ــه دســت ه ــه دستشــان ب جامع
داده شــود، بــر اســاس حقــوق 
بــه  ای  جامعــه  چنیــن  الهــی، 
خیــر و صــالح خــود دســت پیــدا 
خواهــد کــرد و بــه خــوش بختــی 

می رســد.
ــد: »إَِذا  ــه دادن ــرت ادام ــد حض بع
ــُه  ِعیَّــةُ إِلَــی اَلَْوالِــي َحقَّ ْت اَلرَّ أَدَّ
ــر  ــا« اگ َه ــا َحقَّ ــي إِلَیَْه ِ ی اَلَْوال َو أَدَّ
جامعــه بــه ایــن بلــوغ برســد 
کــه مــردم، حــق والــی را بــه 
او پرداخــت کننــد و آن پیشــوا 
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و فرمانــروا هــم حــق مــردم را 
ادا کنــد، امــام هفــت نتیجــه و 
می کننــد: معرفــی  را  خروجــی 
ــق در  ــْم«؛ ح ــّق بَیْنَُه ــزَّ الَْح اول »َع
بیــن مــردم و حکومــت عزیــز 

. می شــود
یــِن«؛  الدِّ َمنَاِهــُج  َقاَمــْت  دوم »َو 
ــتوار  ــدا اس ــن خ ــن حــق و دی آیی

. می شــود
ــْدِل«؛  ـِـُم الَْع َــْت َمَعال ســوم »َو اْعتََدل
پــا  بــر  جامعــه  در  عدالــت 

. د می شــو
أَْذاَللَِهــا  َعَلــی  چهــارم »َجــَرْت 
و  الهــی  ســنت های  الّســنَُن«؛ 
نبــوی در جایــگاه خــودش مســتقر 
ــی  ــبْک زندگ ــی س ــود. یعن می ش
دینــی و الهــی و مــورد پســند 
ــرار  حضــرت حــق در جامعــه برق

. می شــود
ــاُن«؛  َم ــَک الزَّ ِ ــَح بَِذل ــم »َفَصَل پنج
زمــان اصــالح می شــود؛ یعنــی 
به موقــع  ظرفیت هــا  همــه   از 
و بــا رعایــت شــرایط اســتفاده 

. د می شــو
ــِة«؛  َ ْول ــاءِ اَلدَّ ِــي بََق ــَع ف ششــم »ُطِم
چنیــن حاکمیــت و نظامــی دوام 

پیــدا می کنــد.
هفتــم »یَئَِســْت َمَطامُِع اأَْلَْعــَداءِ«؛]۱[ 

دشــمنان ناامیــد می شــوند.
ــه از  ــی اســت ک ــت برکت ــن هف ای
ــل  ــوق متقاب ــت حق ــذر رعای رهگ
بیــن فرمانروایــان و مــردم، بــه 
ــًا می شــود  مــردم می رســد و تقریب
گفــت کــه مــردم در ایــن صــورت 

بــه همه چیــز رســیده اند.
از راه هــای شــاد کــردن  یکــی 
دشــمن ایــن اســت کــه والــی 
حــق مــردم را و مــردم حــق والــی 

را نشناســند و ادا نکننــد.
اگــر ایــن حقــوق متقابــل رعایــت 
نشــود، حــق، ذلــت پیــدا می کنــد؛ 
ــق را از  ــکان اجــرا و تحق ــن ام دی
ــا  ــر پ ــت زی دســت می دهــد؛ عدال
ســنت های  می شــود؛  گذاشــته 
الهــی و روش زندگــی دینــی از 
دســت مــی رود؛ عمــر و زمــان 
جامعــه و فرصت هــای شــکفتن 
دســت  از  و  می شــود  تضییــع 
مــی رود. چنیــن حکومتــی دوام 
امیــدوار  دشــمنان  و  نــدارد 
می شــوند تــا بــر آن مســلط شــوند 
و بــه همــه ی منابــع آن  ســلطه پیــدا 
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ــد. کنن
البتــه امیــر مؤمنــان )علیــه الســالم( 
گفتنــش  حــق،  کــه   فرمودنــد 
و توصیــف کردنــش بــه زبــان 
آســان و شــیرین اســت. به راحتــی 
و  شــنید  و  گفــت  می تــوان 
أَْوَســُع  »َفالَْحــُقّ  داد:  توضیــح 
ــا: »َو  ــِف«؛ ام ــي التََّواُص ِ ــیَاءِ ف اأْلَْش
ــا  ــِف«]۲[ آنج ــي التَّنَاُص ِ ــا ف أَْضیَُقَه
کــه بحــث رعایــت حق اســت، کار 
ــی  دشــوار و ســختی اســت و وقت
هــم کــه حقــوق متقابــل می شــود، 
ایــن قصــه در مــوردش ســخت تر 

. می شــود

حکومت، امانتی الهی است

رســاله.  متــن  بــه  برمی گــردم 
ــده  ــی تکان دهن ــه خیل ــن جمل اولی
مــردم  بــا  االن حضــرت  بــود. 
می کننــد  صحبــت  دارنــد 
ــام  ــر و نظ ــاره ی پیشــوا و رهب درب
ــر  ــن رهب ــه ای ــرض ک ــن ف ــا ای ب
ــوایی اش  ــروع و پیش ــام، مش و نظ
ــد حضــرت  ــورد تأیی مشــروع و م
ــد  ــر اســاس قواع حــق اســت و ب

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــن ش دی

اولیــن نکتــه کــه امــام )علیــه 
الســالم( مطــرح کرده انــد و خیلــی 
ــده  ــه تکان دهن ــن نکت ــه نظــرم ای ب
ــو  ــدان ت ــه ب ــن اســت ک اســت ای
ــت و  ــام و حکوم ــن نظ ــرای ای ب
رهبــر، امتحــان هســتی: »َفــَأْن تَْعَلَم 
أنـّـَک ُجعِْلــَت لـَـُه فِتنـَـة وأنـَّـُه ُمبْتَلًی 
فِیــَک بَمــا َجَعَلــُه اهللُ لَُه َعَلیـْـَک مَِن 
ــْلَطاِن«. اینکــه گفتــم ایــن بحث  الُسّ
درباره ی پیشــوایی مشــروع اســت، 
ــا  از اینجــا برداشــت می شــود: »بَم
ــن  ــد ای ــون خداون ــُه اهللُ«؛ چ َجَعَل
ــا  ــه او داده ت ــوایی را ب ــق پیش ح

ــد. ــت کن ــزی و مدیری برنامه ری
ــا  ــرای آنه ــه ب ــدان ک ــن ب بنابرای
عامــل آزمایــش و امتحــان هســتی 
در  تــو  دربــاره ی  هــم  آنهــا  و 
ــا  ــتی و آنه ــان هس ــرض امتح مع
هــم دربــاره ی تــو در معــرض 
و  هســتند  ســخت  امتحان هــای 
معــرض  در  متقابــل  طــور  بــه 
یــک  اینجــا  آزمایــش هســتید. 
ــا  ــه م ــا ب ــدی و زیب ــه ی کلی نکت
می گویــد و آن ایــن اســت کــه 
اساســًا حکومــت و فرمانروایــی 
اســالم،  منطــق  در  مدیریــت  و 
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صرفــًا یــک امانــت و امتحــان 
اســت. قــرآن کریــم دربــاره ی 
ــه الســالم(  حضــرت ابراهیــم )علی
می فرمایــد: »َوإِذِ ابْتََلــی إِبَْراِهیــَم 
ــي  ــاَل إِنِّ ــنَّ َق ُه ــاٍت َفَأتَمَّ ــُه بَِکلَِم َربّ
و  إَِماًمــا؛]۳[  لِلنَّــاِس  َجاِعُلــَک 
چــون ابراهیــم را پــروردگارش بــا 
ــه  ــود، و وی آن هم ــی بیازم کلمات
ــه  ــدا ب ــانید، ]خ ــام رس ــه انج را ب
ــوای  ــو را پیش ــن ت ــود: م او[ فرم
مــردم قــرار دادم«. اصــل حاکمیــت 
ــن  ــد ای ــی بای ــت و وال ــال اس ابت
نــگاه را داشــته باشــد و مــردم هــم 
دربــاره ی او چنیــن نگاهــی داشــته 
باشــند کــه مســئله حاکمیــت یــک 

ــت. ــی اس ــت اله امان
ــی  ــن وال ــالمی، بی ــرش اس در نگ
ــدارد و  ــردم، تکّلفــی وجــود ن و م
ــه   ــا فضــای مبادل ــن آنه فضــای بی
ــت و  ــت اس ــک امان ــت ی و رعای
می گیــرد،  شــکل  کــه  فضایــی 
و  تعــاون  از  اســت  عبــارت 
ــاری را  ــا ب ــه ت ــکاری خالصان هم
کــه خــدای متعــال بــر عهــده  هــر 
ــه  ــم ب ــک ه ــا کم ــته، ب دو گذاش

ــانند. ــد برس مقص

ــب  ــه ی جال ــک جمل ــا ی در اینج
می خوانــم  ابــوذر  از  شــیرین  و 
در  برجســته ای  شــخصیت  کــه 
ــا  ــز م ــر عزی ــاب پیامب ــن اصح بی
ــه:  ــد ک ــل می کن ــوذر نق ــت. اب اس
بــه پیغمبــر عــرض کــردم: یــا 
مــن  بــه  می شــود  اهلل!  رســول 
هــم مســئولیتی بدهــی؟ پیامبــر 
مــن  شــانه   روی  را  دستشــان 
ــاذر،  ــا اب ــد: »ی ــتند و فرمودن گذاش
انَّــک ضعیــٌف و انّهــا اَمانـَـٌة و انّهــا 
ــة؛ ای  ــزٌی و ندام ــة خ ــوم القیام ی
ابــوذر! تــو ضعیــف هســتی و 
حکومــت امانــت اســت و روز 
قیامــت خــواری و پشــیمانی را 
بــه همــراه دارد«. چقــدر دقیــق 
ــتی،  ــی هس ــو آدم ضعیف ــت. ت اس
خوبــی، عابــدی، زاهــدی، انقالبــی 
هســتی، حــزب اللهــی هســتی، در 
میدان هــای اجتماعــی آرمانگــرا 
خیلــی  ویژگی هــای  و  هســتی 
ایــن  بــرای  امــا  داری،  خوبــی 
کفایــت  هســتی.  ضعیــف  کار 
امانــت  حاکمیــت  می خواهــد. 
ــف  ــک آدم ضعی ــر ی ــت و اگ اس
چنیــن مســئولیتی را بــر عهــده 
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و  پریشــان  قیامــت،  در  بگیــرد، 
می شــود. پشــیمان 

اّدی  بحّقهــا و  مــن اخذهــا  »االّ 
الــذی علیــه فیهــا؛]۴[ مگــر بــرای 
کســی کــه آن را همــراه بــا حقــش 
ــه  ــه در آن ب ــی را ک ــرد و حق بگی
ــر  ــردازد«. مگ ــت، بپ ــده او اس عه
و  اســت  توانمنــد  کــه  کســی 
صالحیــت دارد ایــن امانــت را بــر 
عهــده بگیــرد و حــق ایــن امانــت 

ــد. را ادا کن

مردم باید خیرخواه حاکمان 
باشند

ــردم  ــه م ــث اینک ــدی بح جمع بن
بایــد بداننــد کســی کــه ایــن 
امانــت بــر عهــده اش قــرار گفتــه، 
ــم  ــئولیت عظی ــه و مس ــک وظیف ی
در پیشــگاه خلــق و خالــق بــر 
فــرض  بــا  و  آمــده  عهــده اش 
اینکــه آن شــخص بــرای ایــن 
ــت  ــد، از جه ــح باش ــت صال امان
ــت و...،  ــی و اهلی ــت علم صالحی
ــزرگ اســت.  ــی ب مســئولیتش خیل
او می خواهــد بــرای تأمیــن امنیــت 
ــت و  ــاه و معیش ــالمت و رف و س

عدالــت و عــزت و اســتقالل ملــی 
و عــزت جهانــی برنامه ریــزی کنــد 
ــن  ــذا ای ــرد؛ ل ــش بب ــور را پی و ام
امانــت بــا ایــن فــرض بــه دســت 
او داده می شــود کــه اهلــش باشــد. 
حــاال تــو و جامعــه و مــردم بایــد 
اینجــا مدیریــت را یــاری و کمــک 

ــد. کنی
تمــام ایــن حقــوق خالصــه و 
جمع بنــدی و واژه گــذاری شــده و 
اســمش شــده اســت »خیرخواهی« 
ــة  ــه الئم ــر »النصیح ــا تعبی ــه ب ک
المســلمین« در روایــات وارد شــده 

اســت.
حــق مســئوالن بر مــردم چیســت؟ 
حــق امــام جامعــه و حکومــت بــر 
ــی«؛  ــت؟ »خیرخواه ــه چیس جامع
ــا  ــاره ی آنه ــد درب ــردم بای ــی م یعن
خیرخواهــی قلبــی و زبانــی داشــته 
باشــند، بــرای آنهــا دعــا کننــد، بــه 
ــراز محبــت کننــد، آنهــا را  آنهــا اب
ــد و  ــاد کنن ــد، انتق ــی کنن راهنمای
بــر عملکــرد آنهــا نظــارت داشــته 
ــن  ــا را در انجــام ای ــا آنه باشــند ت

وظیفــه  بــزرگ کمــک کننــد.
ــق  ــه ح ــم ب ــم می ده ــدا را قس خ
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ــا  ــه ی م ــه هم ــودش، ب ــای خ اولی
ایــن توفیــق را بدهــد کــه بتوانیــم 
ــان را  ــر عزیزم ــان و رهب حــق والی

ــاءاهلل. ــم؛ ان ش ادا کنی
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