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  دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی ایجابیتعهدات 
   **عباداهللا جهان بین/  *علی صداقتقاسم

  يدهكچ
د. حفـظ  كنن عمل داه بايد بكدولت در برابر شهروندان خود تعهدات ايجابي دارد ، از ديدگاه امام علي

حمايـت از اقشـار   ، تـالش بـراي آبـاداني   ، خـواري جلـوگيري از رانـت  ، ارتباط با مردم، يرامت انسانك
ـيص  ، گردش سرمايه و جلوگيري از انباشت آن، افزايش سطح درآمد و رفاه مردم، پذير جامعهآسيب تخص
ـباط اداري   ، هاانات و رعايت اولويتكمنابع و ام ةعادالن  ازهمگـي  ، برقراري امنيت و ايجـاد نظـم و انض

ه امام در شرايط مختلف و دشوار نيـز  ك. جالب است آيدشمار ميبهومت علوي كهاي راهبردي حسياست
ـي آنهـا  شـدن  اجرايي برايهمواره و ، ها دست برنداشتهاز اين سياست ـين ده اسـت.  كوش همـواره  ، همچن

  ده است.كرتنبيه و مجازات ، و متخلفان را تهديد، آنها تشويقشدن اجرايي مان و زمامدارن وقت را بهكحا
دولـت  ، انشـهروند حقوق ، حقوق اجتماعي، تعهدات سلبي و ايجابي دولت، امام علي ة: سيرهاواژهليدك
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  مقدمه
هاي متعددي را بر عهده دارد و بیشـتر بـا مـردم    ارویژهکه دولت اسالمی در بخش اجرایی کبا توجه به این

، هکـ ویـژه آن ردن آن بسـیار مهـم اسـت؛ بـه    کنقش آن در تعامل با حقوق مردم و اجرایی، در ارتباط است
اسـت و از   دولـت  ةبر عهد رفاهی و تأمین امنیت، ها و انجام برخی از خدمات اجتماعیاختصاص هزینه

، این نظر نقش آن در صیانت از حقـوق مـردم در بعـد اثبـاتی بسـیار مهـم و حسـاس اسـت. همچنـین         
بـر زنـدگی   ، امنیتی و ماننـد آن ، خدماتی، رفاهی، اداري، الن دولت در امور اجراییکهاي گذاريسیاست

، نحوة تأمین حقوق مردم در ابعاد اقتصـادي رد دولت و کنوع روی، روشهروندان تأثیر بسزایی دارد. از این
ومـت و سیاسـت   کح ۀومتی به فلسفکارگزاران حکدهندة نحوة نگرش فرهنگی و اجتماعی نشان، رفاهی

الگـوي   کیـ مثابـۀ  بـه  ،ومت علـوي در ایـن زمینـه   کبازخوانی سیاست راهبردي ح، است. به همین دلیل
  الزم و ضروري است.، اساسی

ومـت در نظـام   کر وظایف و تعهدات مثبت دولت است؛ زیرا دولت و حید بکتأ، در این نوشتار
هـاي  ه دولـت در زمینـه  کمعنا سو تعهدات سلبی دارد؛ بدیناز یک بیتحقوقی اسالم و فقه اهل

مغـایر  ، رد آنهـا کنباید در برابر مردم و عمل، سیاسی و فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، حقوق شخصی
تـاب و سـنت از رشـد و توسـعۀ آزادي     کبرخالف  ند وکنع ایجاد با شریعت و مقررات اسالمی ما

هـاي مشـروع مـردم احتـرام بگـذارد تـا در       دولت بایـد بـه آزادي  ، ند. به عبارت دیگرکجلوگیري 
ار کـ سیاسی و فرهنگی فعال باشند و از خود خالقیـت و ابت ، اجتماعی، هاي مختلف اقتصاديزمینه

مسـئولیتی سـنگین در برابـر    ، در بخش تعهـدات ایجـابی نیـز   دولت ، نشان دهند. اما از سوي دیگر
هـاي  ق و آزادينبود مانع در برابـر حقـو  ، هاي مردم بر عهده دارد. در نوشتار حاضرحقوق و آزادي
تنهـا دولـت حـق    ه نهکمعنا گام فراتر از آن مطرح است؛ بدین که یکبل نظر نیست؛شهروندان مورد

حقوق شـهروندي انجـام دهـد.    شدن اجرایی هاي خاص را براياقدامه باید کبل، ایجاد مانع را ندارد
شدن ایـن  شک عملیاتینظر است. بیایجابی و مثبت مورد حمایت از حقوق مردم به شکل، در واقع
ه در بخش تعهدات سلبی وجود ندارد. دولت کهاي زیادي است طور مستقیم مستلزم هزینهتعهد به

ایـن  شـدن  اجرایـی  هاي خاصی را انجام دهد تا بسترهاي الزم اقدامباید از نظر مادي و دیگر هزینه
منزلـۀ تعهـدهاي مثبـت دولـت در برابـر      هـا امـروزه بـه   نوع تعهدها فراهم شود. از این نـوع اقـدام  

  شود.شهروندان نیز یاد می
، ید بر مسائل اجرایـی و عملیـاتی اسـت   کچون تأ، در این بخش از وظایف دولت در برابر شهروندان
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سـت و  ارگشاکومتی کـ ید خواهد شد؛ زیرا در مسائل ریز اجرایـی سـیرة ح  کبیشتر تأ ر سیرة امام علیب
پاسخ احتمالی این پرسـش اصـلی   دنبال به دهد. نوشتار حاضرپاسخ میموردنظر  هايها و ابهامبه پرسش

حقـوق شـهروندان دارد؟   شـدن  اجرایـی  منظوربه دولت چه تعهدهاي مثبتی ه از منظر امام علیکاست 
درآمـد و  مکـ ویـژه از اقشـار   بـه ، هـاي خـاص از حقـوق شـهروندان    ه حمایتکفرضیه بحث این است 

مثابـه  بـه  ومت امـام علـی  کاز مقررات بنیادین و اساسی نظام حقوقی اسالم است که در ح، پذیرآسیب
مین ایـن حقـوق را   ومت اسالمی عملیاتی شد و ایشان در هـر شـرایطی تـأمین و تضـ    کامل حکالگوي 

  فراموش نکرد.

  يرامت انسانكحفظ 
سـرلوحۀ سـیرة رسـول    ، بزرگ داشتن مردم و بندگان خدا و احترام بـه آنـان  ، هارامت انسانکنگهبانی از 

هـاي واهـی   ننـد یـا بـه بهانـه    کزمامداران نباید مردم را تحقیر ، رواست. از اینبوده  و امام علی رمکا
ه بـا  کـ گونـه  آن« فرمایـد: می امام علیکه چنان ه تحقیر در آن نهفته باشد.کوادارند  یارهایکمردم را به 

، مـان جبـار  که در مقابل مستبدان و حاکچنانگویید با من سخن نگویید و آنستمگران و جباران سخن می
 »نیـد کتصنعی بـا مـن رفتـار ن   طور به ،در حضور من نباشید، نیدکجور میواري و خود را جمعکمحافظه

  .)216خطبه ، نهج البالغه(
ه کـ و از این، ام ظالم و سـتمگر را منـع  کشبیه استقبال از امیران و ح، حضرت همواره استقبال از خود

نهـج  ؛ 540ص، 6ج ، افى، کـ لینـی ک( کـرد نهـی مـی  ، دیگران خود را در برابر او خوار و خفیـف سـازند  
، ارگزاران قـدرت کـ برخورد انسانی با مردم از سـوي نهادهـاي دولتـی و    ، رو. از این)53مت کح، البالغه
الیف مسلم آنان است و شأن انسانی افراد باید رعایت شود؛ یعنی هرگونه توهین و تحقیـر مـردم   کجزء ت

  ارگزاران قدرت اجرایی ممنوع است.کوسیلۀ به
دولـت موظـف   ، مت انسانی اسـت راکانسان داراي  )70اسراء: ( ریمکبا توجه به اینکه بر اساس قرآن 

رامـت انسـانی و حقـوق مبتنـی بـر آن      کنـاقض  تنها نه به حفظ و پاسداشت آن است؛ یعنی رفتار دولت
ها را حفظ و پاسداري کند؛ یعنی دولت بایـد از اعمـال و   عزت و شرافت انسان، رامتکه باید کنباشد؛ بل

ند؛ حتی دولـت بایـد مـردم را    کداري خود، رامت انسان و شرافت و عزت اوستکه مغایر با کرفتارهایی 
خـواهی  رامـت کطلبـی و  مصـادیق عـزت  که چنان رامت و شرافت انسانی باز دارد؛کاز رفتارهاي مغایر با 

تـرین مرجـع   در مقـام عـالی   توان در شیوة برخورد حضرت امـام علـی  براي شهروندان اسالمی را می
وقتـی امـام سـواره    ، دان مشاهده کرد. بـراي نمونـه  ومت علوي با شهرونکاقتدار جهان اسالم در عصر ح
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رفـت و بـا آن حضـرت سـخن     اب ایشـان راه مـی  کـ شرحبیل الشبامی) پیاده در ربن حرب( فردي، بود
م فتنه اسـت و بـراي   کسی چون من براي حاکه پیاده آمدن چون تو با کبازگرد! « فرمود: گفت. اماممی

  ).328ص، 19ج 1385، ابن ابى الحدید( »مؤمن موجب خواري
عمـل اخالقـی نیسـت و     کصرفاً ی، »حرب« وهش ایشان از رفتارکه نکاز سخنان حضرت پیداست 

حضـرت رفتـار آنچنـانی از هـر     ، سوشمارد. از یکمیذلت برو براي مؤمن ، فتنهمثابۀ به آن را براي والی
نادرسـتی  ، بـرد. از سـوي دیگـر   میکار به را» مثل« داند؛ زیرا واژةمی را نادرست میکشهروندي با هر حا

ومتی کـ زاران حکارکـ م و کحـا ، ند. در نتیجـه کتعلیل می، ه ذلت مؤمن در آن استکنور را به ایکرفتار مذ
رامت انسانی به مـورد مزبـور   کنند. مصداق حفظ کجلوگیري ، ه ذلت مؤمنان در آن استکباید از اعمالی 

هـا حقـوقی   رامت انسانی اسـت و انسـان  کمبتنی بر ، ه بسیاري از حقوق شهرونديکشود؛ بلمحدود نمی
رامـت انسـانی و پاسداشـت آن    کرعایـت  ، روه در مورد سایر موجودات زنده معنا ندارد. از ایـن کدارند 

حقـی را بـراي   مطالبـات بـه  ، رد فقهـی و حقـوقی  کـ رامت انسانی با رویکاهمیت زیادي دارد؛ زیرا اثبات 
  ها پاسخ مثبت دهد.باید بدانه دولت کآورد وجود میشهروندان به
مسلمان و همـۀ  ، ه خداوند براي انسانکاساس حقوق بشر و شهروندي حرمتی است ، در نتیجه

ومـت اسـالمی بایـد بـه حقـوق      کدولـت و ح ، شهروندان جامعۀ اسالمی قرار داده اسـت. بنـابراین  
شرافت و برتـري  ، اعم از مسلمان و غیرمسلمان احترام بگذارد و حرمت، شهروندان جامعۀ اسالمی

ند. خداوند برتري خاصـی  کرعایت ، فطري و طبیعی به انسان عطا کرده استطور به ه خداوندکرا 
 ند:کبرداري به انسان داده و بسیاري از مخلوقات دیگر را در اختیار او قرار داده است تا از آنها بهره

»ی الْبف ملْناهمح و می آدننا بکَرَّم لَقَد نْ  و مـیرٍ ملی کَثع مفَضَّلْناه و باتنَ الطَّیم مقْناهزر رِ وحالْب رِّ و
  ).70اسراء: ( »خَلَقْنا تَفْضیالً

وگرنـه عـزت و   ، همچنین همۀ شهروندان جامعۀ اسالمی باید به حقـوق یکـدیگر احتـرام بگذارنـد    
  اند.شرافت انسانی را پاس نداشته

هـا بایـد از آن   ه همـۀ انسـان  کـ امر عمـومی اسـت    کی، تسابیکرامت اک رامت طبیعی در برابرک
از مـردم  ، روهـا آسـیب نبینـد. از ایـن    رامـت انسـان  کردند کتالش می بیتبرخوردار باشند. اهل

تا مبادا صورت آنها دیده شود و خجالـت  ، نندکتوب کشان را مها و حوایجه خواستهکخواستند می
  .)17ص، 1417، ۀزالرسالکمر( بکشند
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  ارتباط با مردم
بسـا اطرافیـان   ردن و استیفاي حقوق آنان نقش بسـزایی دارد؛ زیـرا چـه   کارتباط مداوم با مردم در اجرایی

اگـر  ، روایـن به دالیل مختلف به آنان نرسـانند. از ، ه هستکطور ومتی اخبار را آنکارگزاران حکم و کحا
ه کـ بسا بر مبناي اخبار غیرواقعـی کارهـایی انجـام دهـد     چه، م از حال زیردستان و مردم باخبر نشودکحا

  پیامدهاي سوء آن غیرقابل جبران باشد.
تدریج در هجوم بـه پیـامبر و حتـی    امري عادي بود و مردم به دار مستقیم در زمان پیامبر گرامیدی

گـاه و  ه حضرت و خاندانش از هجوم گاه و بیکردند. طبیعی است کبه منزل اختصاصی ایشان افراط می
و به مردم توصـیه شـد   ، سورة احزاب نازل 53ه آیۀ ، کبدون شرط و حساب مردم به مشقت افتاده بودند

  ه رعایت حال پیامبر و خانواده حضرت را بکنند.ک
ارتبـاط  ، در زمان زمامداري خـود بـا مـردم   ویژه به دانست.ه پیامبر را الگوي خویش میک امام علی

هاي اجتماع نیز بـه سـهولت   ترین ردهه پایینکلی کشس همگان بود؛ بهداشت و همیشه در دسترنزدیک 
گذاشـتند.  شان را با او در میان میالتکردند و مشکل و مانعی با وي دیدار میکترین مشکوچکو بدون 

ه بـراي دسترسـی مـردم بـه     کـ رد کارگزارانش را سفارش میکتشکیالت حضرت هیچ دربانی نداشت و 
 بـن قـثم « هیالتی را فراهم سازند و از دید مردم غایب نشوند. ایشـان در دسـتوري بـه   انات و تسکام، آنان

صبح و عصر بـراي رسـیدگی بـه امـور حاجیـان و      « ه بود فرمود:که زمامدار مکعموي خود پسر» عباس
ن. در کـ ره که پرسش دارند پاسخ ده؛ جاهالن را بیاموز و با دانشـمندان مـذا  کسانی که بنشین؛ به کمردم م

ه کـ ات نباشـد؛ افـرادي را   اي جز چهـره بین تو و مردم باید واسطه و سفیري جز زبانت و حاجبی و پرده
  .)67نامه ، نهج البالغه( »از مالقات با خود محروم مساز، ار دارندکبا تو 

  نویسد:می اشتر کمالهمچنین حضرت در دستوري به 
نی. مجلسی عمومی و همگـانی بـراي   کآنان رسیدگی  ه خود به نیازکن کبراي مراجعان خود وقت مقرر «

ـپاهیان که تو را آفریده تواضع کو براي خداوند ، س نبندکیل ده و درهاي آن را براي هیج کآنان تش ، ن. س
نت زبـان سـخنان   کس با صراحت و بدون ترس و لکن تا هر کمحافظان و پاسبانان را از این مجلس دور 

  .)53نامه ، همان( »گوییدخود را با تو باز
هاي قدیم مناسب بوده که هر زمامدار و مقام سیاسی بـا خـود   ه این وظیفه براي زمانکگفته شود ، بساچه

ان اجرایی ندارد. این سـخن از برخـی ابعـاد    کار امکشد؛ ولی امروزه این رو میبهطور مستقیم رومردم به
ارتباط مستقیم بـا جامعـه بیشـتر    میزان عدم هر به ه کصحیح است؛ اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت 
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از اوضـاع و  ، شـود. در نتیجـه  ارگزاران از جامعـه افـزوده مـی   کـ م و کخبـري و دوري حـا  بـر بـی  ، شود
هـاي زیـاد   بـه واسـطه  بسـا  چـه  باید به اطالعات دست دوم و سوم و، گذرده در جامعه میکهایی جریان

هـا بـه زمامـداران    ورزي و آلودگی واسطهبدون غرض اگر هم، گونه اطالعاتشک اینقناعت ورزند. بی
ها در امان نخواهنـد بـود.   هاي واسطهها و مختصات ذهنی و تمایالت و آرماناز اختالط با سلیقه، برسند

را بـزرگ و بـزرگ را    کوچ، کها و اطالعات ناصحیحها و چاپلوسیشدن در میان تملقزندانی، همچنین
ند. گـزارش بـا برداشـت    کو حق را با باطل مخلوط می، زیبا جلوه داده زیبا را زشت و زشت راک، وچک

ه نـاقض حقـوق   کـ منجـر بـه تصـمیمی شـود     بسـا  چـه  ،زمامدار از شرایط جامعه کنادرست اطرافیان ی
  ناپذیري را به همراه داشته باشد.شهروندان بوده و پیامدهاي سوء جبران

شایسته اسـت  ، حقوق آنانکردن اجرایی ات مردم وایکدر عصر حاضر براي رسیدگی به ش، رواز این
ارگزاران ویـژه کـ  بـه  ریزي کنند و مقداري از وقت خود را به این امـر اختصـاص دهنـد؛   ارگزاران برنامهک

ك، این سنت مبـار شدن اجرایی هاي پایین قدرت باید وقت بیشتري را براي این امر اختصاص دهند.الیه
ان مالقـات  کـ ایات آنـان بسـیار مـؤثر اسـت. اگـر ام     کسـیدگی بـه شـ   شدن حقوق مردم و ردر عملیاتی

دسـت آورد و  هاي مطمـئن اطالعـات را بـه   ارگزار باید از راهکم و کحا، چهره وجود نداشته باشدبهچهره
ه افـراد نابـاب و   کـ دلیـل آن بـه ك، انسانی سالم و پابسا چه ند.کتفا کنباید به اطالعات از منابع غیرصادق ا

ه در صـورت  کـ در مسـیري گـام نهـاده باشـد     ، اندرده و اخبار نادرست به او رساندهکا احاطه ناسالم او ر
  شد.هرگز به آن مسیر وارد نمی، اطالع درست از قضیه

  خواريمبارزه با رانت
ی از وظـایف  کـ ی، ومتیکاستفاده از اموال حخواري و جلوگیري از سوءویژه، خواريمبارزه با رانت

ان و کـ ها و اموال مسلمانان بدون مجوز و صالحیت الزم در اختیـار نزدی سمتومت است. اگر کح
ومـت بـه فسـاد و    که حقوق مردم پایمـال و ح کطبیعی است ، ارگزاران دولتی قرار گیردکخویشان 

مردم و سپس همۀ جامعه نیز به پیروي از آنان بـه فسـاد و تبـاهی    ، شود. در نتیجهشانده میکتباهی 
  آورند.روي می

ی از نتـایج  کـ ی، روشود. از ایناشرافیت و انباشت ثروت منجر می، خواري به پیدایش فقرپدیدة رانت
شـان را  ه حقـوق کـ چپاول امـوال عمـومی و پیـدایش فقـر و طبقـۀ فقیـران اسـت        ، خواريزشت رانت

خـواه و  تجمـل ، اي را مصـرفی طـرف عـده   کاز یـ ، برنـد. در واقـع  ومتی بـه یغمـا مـی   کـ ارگزاران حک
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مهـري قـرار   ه مـورد تحقیـر و بـی   کآید ثریتی فقیر و نادار پدید میکا، آورد و از طرف دیگرمیبارش عیا
انـات  کاي معـدود از ام وقتـی عـده  ، شان مخدوش شده است. به عبارت دیگررامت و شرافتکگرفته و 

، تـاه وکموجب انباشـت ثـروت شـده و در مـدت زمـان      ، مند شوندمالی و اقتصادي دولت اسالمی بهره
کنـد. از  ها مبـتال مـی  و جامعه را به انواع انحراف، فاصلۀ طبقاتی در جامعه با سرعت غیرقابل تصور رشد

رشد فساد در دورن جامعه و احترام نگذاشـتن بـه حقـوق همـدیگر و     ، ايمترین پیامدهاي چنین پدیدهک
  اند.انباشت ثروت پرداختهرده و به کاستفاده ه از سمت دولتی سوءکارگزارانی است کاعتماد به بی

انحصـارها و  ، هـا برخورد شدید بـا تبعـیض  ، ومت علويکهاي حها و برنامهیکی از روش، رواز این
، امـام در روز دوم خالفـت  کـه  چنـان  ننـدگان حقـوق عمـومی بـوده اسـت.     کهـا و پایمـال  خواريرانت

ـ    عثمـان  ةسوگند به خدا [اگر بخشـید « هاي خود را به اطالع مردم رساند:سیاست آن  کرا بیـابم] بـه مال
وسـعت  ، ان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستیکنیزکهاي شوهرداده و ا زنهچه از آناگر، بازگردانم

  .)15خطبه ، همان( »تر یابدستم را سخت، عدالت را برنتابدآنکه و گشایش است و 
نیز هماننـد دیگـر مـردم رفتـار      ترین یارانکبا فرزندان و نزدی ومت دینی و سیرة امام علیکدر ح

بـا  ، داشـتند انگاري در حقوق مـردم و انجـام مسـئولیت خـود مـی     شد. اگر آنان حیف و میل و سهلمی
، ردکـ دقتـی  المـال بـی  ی از پسرعموهاي حضرت در بیتکی، شد. براي نمونهقاطعیت با آنان برخورد می

نـی و  کا به صاحبانش بازگردان و اگر چنـین ن از خدا بترس و این اموال ر« رد:کامام او را چنین سرزنش 
س را بـدان  که هـر کـ با شمشیرم تـو را خـواهم زد   ، یفرت دهمکخدا مرا یاري دهد تا بر تو دست یابم و 

در حـق  ، ردندکار تو میکبه دوزخ روان گردد. به خدا سوگند اگر فرزندانم حسن و حسین همانند ، بزنم
  .)53نامه ، همان( »گرفتمدیگران را از آنان باز پس میتردید حق  ردم و بدونکآنان گذشت نمی

ه همگـان را  کـ به خود اختصاص دهی چیـزي را  اینکه  بپرهیز از« فرماید:حضرت در جاي دیگر می
ـ . همچنین حضرت خطـاب بـه   )113ص، 17ج ، 1385، ابن ابى الحدید( »در آن حقی است  اشـتر کمال

  فرماید:می
شی و درازدستی [بـه  کسري و گردنه به خودکان و خویشانی است کنزدیمرانان ک... سپس [بدان] براي ح

ـ ریشه و اساس [شـر] ایشـان را بـا جـدا     ، اندمی انصاف خو گرفتهکمال مردم] و  ردن و دور سـاختن  ک
بیت وخویشـاوندانت زمینـی   ه در گردت هستند و اهلکسی از آنان کموجبات آن صفات از بین ببر و به 

ه در آبشخور بـه مـردم و   کزاري شتکسی از تو در طمع نیفتد در گرفتن مزرعه و کو باید ، نکواگذار م
سختی آن را بر همسایگان تحمیـل نمایـد و پـس    ، ت انجام گیردکه به شرکاري کهمسایه زیان رساند یا 

و عیب و سرزنش آن در دنیا و آ خرت بر تو خواهـد  ، رایی آن براي ایشان خواهد بود و نه تواسود و گو
  .)1025ص، 53خطبه ، تابی، االسالمفیض( ماند
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، عـدالت حضـرت   كبه رغـم در ، را معاویهی از دالیل پیوستن برخی افراد به کدر سخنانی ی امام علی
... عدالت را شـناختند و دیدنـد و شـنیدند و دانسـتند مـردم در      « ند:کخواري برخی آنان معرفی میویژه

 »ختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بونـد از رحمـت خـدا   سانند؛ پس گریکبرابر عدالت در حق ی
  .)70نامه ، .نهج البالغه(

مـان مخـالف بـود و    کوالیان و حا، خواري اطرافیانخواري و ویژهحضرت با هرگونه رانت، رواز این
خـواري  پس رانتدانست. انگاري در این زمینه را جایز نمیرد و هر گونه سهلکشدت با آن مبارزه میبه

ه کـ انـد  قـومی و خـانوادگی از امـوري   ، حزبـی ، ومتی در جهت منافع شخصیکو استفاده از موقعیت ح
ند و اگر با شدت بـا ایـن فسـاد    کآن جلوگیري میشدن اجرایی حقوق تودة مردم را به خطر انداخته و از

  جامعه را دربر خواهد گرفت. ۀتدریج همبه، ومت و دولت بر خورد نشودکدر دستگاه ح

  تالش براي آباداني
مـردم را   ه رفـاه کـ ی دیگر از وظایف دولت است کی، تالش براي عمران و آبادانی و اصالح معاش مردم

ریـزي  دنبال دارد. رفاه نسبی از حقوق مسلم شهروندان جامعۀ اسالمی اسـت و دولـت بایـد بـا برنامـه     به
نق شهر و روسـتا تـالش کنـد تـا مـردم از حـداقل رفـاه و آسـایش         براي عمران و آبادانی و رو، مناسب

دولت را مؤظف بـه آبـاد   ، براي به فعلیت رساندن وظیفه عمران آبادانی زمین برخودار شوند. امام علی
ردن کـ ی از وظایف اصـلی او را آبـاد   کی، اشتر کمالدر ابتداي نامۀ خود به ، روداند. از اینردن زمین میک

  د:شمارمصر برمی
ـ حارث اشتر در فرمانش به او صـادر  بنکه بندة خدا علی به مالکاین دستوري است  رده اسـت و ایـن   ک

هاي آن سرزمین را جمع و گـرد  ه وي را زمامدار و والی مصر قرار داد تا مالیاتکفرمان را زمانی نوشت 
ـتاها  ، رهاآورد. با دشمنان آن سرزمین بجنگد و به اصالح آن همت گمارد و به آبادانی شه قصبات و روس

  .)53نامه ، نهج البالغه( هاي آن بپردازدو قریه
ه ستاندن خراج جـز بـا آبـادانی میسـر     ، کتر از ستاندن خراج باشدباید نگریستن تو به آبادانی زمین بیش

نـد  کمی كشهرها را ویران و بندگان را هال، پردازدولی به آبادانی نمی، خواهده خراج میکشود و آننمی
  .)53نامه ، همان( راست نخواهد بود كارش جز اندکو 

طـور قهـري خـالف حقـوق     به، ندکدرستی عمل نه به این وظیفه بهکپیداست دولتی  الم امام علیکاز 
ه بسـتر را  کـ بندگان خدا روي خواهد آورد؛ یعنـی بـدون آن   كرده و به ویرانی شهرها و هالکمردم عمل 

، نـد. در واقـع  کهاي گـزاف دریافـت مـی   از آنان خراج و مالیات، م سازدهاي اقتصادي فراهبراي فعالیت
الیف کـ اگر دولت بدون انجـام تعهـدها و ت  ، گیرد. در نتیجهاز آنان مالیات می، بدون ارادة خدمتی به مردم
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این عمل خالف شرع است؛ زیرا حـق همـواره طرفینـی    ، ندکاز مردم مطالبۀ حقوق ، شرعی و الهی خود
شور انجام ندهد و مردم فقیـر شـده   کعمران و آبادانی  ۀاگر دولت وظیفۀ خود را در زمین، یاست. از طرف

فسـاد و تبـاهی نیـز فـراهم     ، ه در چنین شرایطی بسـتر انـواع ظلـم   کطبیعی است ، و در تنگنا قرار گیرند
 که بایـد در برابـر  داشت ت مردم خواهد کصورت دولت نقش اساسی در هالدر این کشخواهد شد. بی

  گو باشد.آن پاسخ

  پذير جامعهحمايت از اقشار آسيب
مند شدن از کمترین حقوق استاندارد رفـاه اجتمـاعی   به حقوق طبیعی هر فرد براي بهره، حقوق اجتماعی

. )328ص، 1373، گیـدنز ( شـود حقوق اجتماعی به خدمات رفـاهی مربـوط مـی   ، شود. در واقعگفته می
ه توانایی تأمین مخـارج زنـدگی   کسانی کومتی براي کهاي حسازمانه کمعناست امروزه دولت رفاه بدین

نـد. بـه   کمزایـایی مـادي فـراهم    ، افتادگان و پیـرا ن) ارکاز ، ارانکبی( خود را از طریق اشتغال مفید ندارند
ه دولت به نماینـدگی از جامعـه   کحقوق اجتماعی نوعی خاص از سلسله تعهدهایی است ، عبارت دیگر

، تـأمین اجتمـاعی  ، بهبـود شـرایط زنـدگی   ، ار براي همهکردن کعهده دارد؛ مانند: فراهم  در برابر مردم بر
 شـوند ه همگی این موارد امروزه با عنوان حقوق اجتماعی بررسی میک بهداشت و غیره، نکمسك، خورا

یل خـانواده و  کتش، بهداشت و سالمتی، نکمسك، و پوشا ك. خورا)140ص، 1375، طباطبایى مؤتمنی(
ه جامعه وظیفه دارد اوالً نسبت به این حقوق به دیـدة احتـرام   کاز جمله حقوقی است ، امور رفاهیدیگر 
  رسان افراد ضعیف و ناتوان باشد.ثانیاً براي تأمین و تضمین آنها یاري، بنگرد

مستقل و با افراد دیگر برابر است. برابري افـراد در  ، هر فردي آزاد، تب اصالت فردکاز دیدگاه م
حتـی  ، روقـرار نشـود. از ایـن   خـاص بر  ايه هیچ نوع امتیازي به نفع طبقـه کقانون اقتضا دارد  برابر

روابـط  دلیـل  بـه  رد؛ امـا کداري بجاست و باید از آن خودنا، هاي ضعیفوضع مقرراتی به نفع گروه
دیـدگاه  تـدریج ایـن   به، ردکارگر پیدا که طبقۀ فقیر و کنابرابر در جامعه صنعتی غرب و وضع بدي 

  مورد انتقاد قرار گرفت.
براي تغییـر در وضـع   ، هاي مختلف اجتماعی در طول سدة نوزدهمتبکران ماگذاندیشمندان و بنیان

هـا را  هـایی ارائـه دادنـد. ایـن نظریـه     نظریه، ارکارگران و طبقه ضعیف جامعه و بهبود زندگی و شرایط ک
، روارگر و گروهاي محروم جامعه دانست. از ایـن کقه نشی در برابر مشاهده فقر و استثمار طبکتوان وامی

در برابـر وضـع فقـر و    ، ردنـد. از سـوي دیگـر   کاقتصاد آزاد و لیبرال انتقاد  ۀهاي اجتماعی از فلسفتبکم
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هـاي  ه بـه نهضـت  کـ بل، از راه مبارزه و اعتصاب به مقابله پرداختنـد تنها نه ارگران، کارکشرایط نامطلوب 
  .)67و 62ص، 1384عراقى ( پیوستند ري و سیاسی خاص نیزکف

رد. پـذیرش حقـوق   کـ دار انشـینی و لیبرالیسم را به عقب، ها و مبارزة طبقات پایین اجتماعاین دیدگاه
، خواهانـه بـود  طلبانه و عدالتار اصالحکدر واقع از آثار نفوذ اندیشۀ سوسیالیسم و اف، اجتماعی در غرب

، ري و اجتمـاعی کـ هـاي ف تب لیبرالیسم ارائه شد. در اثر نهضتکعدالتی ناشی از ماهش بیکمنظور به هک
اي بـه نـام حقـوق اجتمـاعی بـه جمـع       و پدیده، ها در برابر این اندیشه تسلیم شدنددر نهایت لیبرالیست

  حقوق شهروندي اضافه شد.
خاسـتگاهی اسـالمی دارد. سـیرة    ، حقوق اجتماعی و دستگیري از طبقۀ ضعیف جامعه، پیش از همه

توجه بـه ایـن پدیـده    ، روآن است. از اینشدن اجرایی نیز بیانگر لزوم بیتو اهل رمکرسول ا عملی
، مثابه حق اساسی بدان توجـه شـده اسـت. در اسـالم    از هنجارهاي اساسی نظام حقوقی اسالم بوده و به

لـف  کوت مهـاي متفـا  براي ضعیفان و فقیران در اموال دیگران حقوقی منظور شده است. جامعه به شیوه
تواننـد نیازهـاي زنـدگی    سب نیستند و یا نمـی کو کار به ه قادرکبه حمایت از ضعیفان و عاجزانی است 

معنـا  حق وجود دارد. بدینزیرا بین آنان و زمین و منابع طبیعی رابطۀ اولیۀ حق و ذي خود را تأمین کنند؛
حـق اولیـۀ آنـان    ، ننـد کار کقادر نیستند ه که هر انسانی نسبت به منابع طبیعی و زمین حق دارد؛ افرادي ک

ضعیفان در امـوال آنـان   ، انات طبیعی و عمومیکبرداري اغنیا از طبیعت و اممحفوظ است و در برابر بهره
  .)78و77 ص، 1370، مطهري( دنحق دار

مقررات بسـیار جالـب   ، براي تحقق حقوق مزبور، ویژه در بخش نظام مالی اسالمبه، در متون اسالمی
حقـوق اجتمـاعی مـردم در بسـیاري از ابعـاد      ، شدن آنهـا ه در صورت عملیاتیکاي وجود دارد و سازنده

طور ویژه به حقـوق  به ومتی امام علیکو سیرة ح پیامبر گرامی الم و سیرةکاجرایی خواهند شد. در 
 بسیار غنی اسـت. امـام علـی    البالغهجنهویژه به، منابع اسالمی، اجتماعی توجه شده است و از این نظر

حقـوق اجتمـاعی و دسـتگیري از طبقـۀ فقیـر و      شـدن  اجرایـی  منظوربه ،ارهاي متناسب با آن زمانکراه
در قالـب و سـاختارهاي جدیـد    ، سازند. محتواي مقررات اسالمی در این زمینـه نیازمند جامعه مطرح می

  گشا باشد.تواند بسیار راهمی
حمایـت از آنـان اسـت. برخـی     سـازوکار  تأمین حقوق نیازمندان جامعه مستلزم تأمین منابع مـالی و  

ه بـر اسـاس سـخن امیرالمـؤمنین     کتوزیع فقر در جامعه است. در حالی، اند حمایت از محرومانپنداشته
بـه  ، بـرد مـی  فقر و محرومیـت را از بـین  تنها نه ،ام و مقررات شرعیکبا توجه به احسازوکار این  علی
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با افزایش احساس امنیت شهروندان و اطمینـان  ، شود. از سوي دیگرتوسعه و عمران جامعه نیز منتهی می
ه در دوران نـاتوانی  کـ توان به آینده امیدوار سـاخت و این آنان را می، هاي دوران رنج و ناتوانیبه حمایت

  دهد.ند و مورد حمایت قرار میکآنان را رها نمی، جامعه
طـور از  افتادگان هستند. همینارکبازنشستگان و از ، مستمندان، فقیران، المالموارد مهم مصرف بیتاز

نْ شَـی   « ایتام و فقیران است:، ات در اسالمکموارد مصرف خمس و ز مـ تُم مـوا أَنَّما غَنلَماع و   ه ء فَـأَنَّ للـَّ
الْی ي الْقُرْبی وذل ولِ ولرَّسل و هسبِیلِخُمنِ الساب ینِ وساکالْم 41 :انفال( »تامی و(. »   لْفُقَـراءل قاتد ا الصـإِنَّم

ین و کامـور طایفـه دیگـر از مسـا    « فرمـود:  . پیامبر گرامی نیـز بـه امـام علـی    )60 :توبه( »...و الْمساکینِ
ات بـراي آنـان قـرار    کـ از ز ه خداوندکن و در بخشی از مال خدا و حق معینی را کنیازمندان را پایمال م

تـأمین از  ، ومت علويکدر ح .)158ص ، 13ج  كمستدر، نورى طبرسی( »بین آنها توزیع نما، داده است
ـ خطـاب بـه   کـه  چنـان  نشستگان اهمیت خاصی داشته است؛ارافتادگان و بازک  نویسـند: مـی  اشـتر  کمال
 »ننـد کسی دراز نکه بیمارند و دست سؤال پیش کافتادگان ارکتیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران و از «
  .)53نامه ، نهج البالغه(

یسـت؟ گفتنـد مـردي    کفرمود این مـرد  ، ردکه گدایی میکه حضرت در راه پیرمردي را دید کزمانی 
 کمـ کاز ، ارافتـاده که پیـر شـده و از  ک کگرفتید و اینکار به را در وقت توانایی او« نصرانی است. فرمود:

بـاب ان  ، ق 1414، حـر عـاملی  ( »المال مسلمین بدهیـد! ورزید. خرجی او را از بیتدریغ میردن به او ک
  نویسند:نیز می اشتر کمالخطاب به  حضرت علی )1النفقه النصرانى ... ح

نوایـان و از  ه چاره ندانند و از درویشـان نیازمنـدان و بـی   کۀ فرودین از مردم؛ آنانخدا را! خدا را! در طبق
ه بـه روي  که خواهنده و مستحق عطایی است که در این طبقه مستمندي است کبیماري بر جاي ماندگانند 

ات نهـاده  ه خود به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را بـه عهـده  کخودشان نیاورند. براي خدا و حقی 
هاي خالص را در هر شهر براي آن قـرار  هاي زمینالمال خویش و بخشی از غلهدار و بخشی از بیتپاس
  .)53نهج البالغه نامه ( بده

پرسـتان و تـأمین   سـر افتادگان و بیارکاز ، بیماران، براي دستگیري از سالمندان پیروي از سیرة امام علی
هـاي امـروزي و منطبـق بـا     ختار و قالـب ارآمد خواهد بود. البته نباید از ساکگشا و بسیار راه، حقوق آنان

 هـاي جدیـد را ـ    شـیوه ، هاي خـاص سـازوکار ار کـ معیارهاي اسالمی غافل شد؛ زیرا اسالم افزون بر ابت
بـا ایجـاد   ، روطور کلی نفـی کـرده اسـت. از ایـن    تأمین اجتماعی طبقات مزبور ـ بهشدن اجرایی منظوربه

تـوان مقـررات اخالقـی و فقهـی     مـی ، ام اسـالم کـ بـا اح هاي متفاوت و جدید و سازگار ساختار و شیوه
 بیـت ه فقه اهلکروشن است  و امام علی پیامبر گرامی رد. با توجه به سخنانکمربوطه را اجرایی 
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اي قائـل اسـت و   اهمیـت ویـژه  ، لی تأمین اجتماعیکطور بیماري و پیري و به، ارافتادگیکبراي دوران از
است تا حقوق شـهروندي آنـان    یري از آنان و تأمین اجتماعی معرفی کردههاي متفاوتی را براي دستگراه

شک دولت به نمایندگی از جامعـه  در این دوران از سوي دیگر شهروندان اسالمی نادیده گرفته نشود. بی
  وظیفۀ سنگینی را در این زمینه بر عهده دارد.

اند. امـام  اجتماعی شهروندان برشمردهی از حقوق کمنزلۀ یاران را بهکپرداخت دین بده ه اطهارائم
یعطـی المسـتدینون مـن    « فرمـود: همواره مـی  ه امام علیکرده است کاز پدر بزرگوارش نقل  صادق

 24ابواب المستحقین بـاب  ، 1416، حر عاملی( »ل مابلغ اذا استدانوا غیر سرفکوت دینهم کالصدقه و الز
روي ردن زیـاده کـ ه در قـرض  کـ بـه شـرط آن  ، شودمیات پرداخت کاران از صدقه و زکدین بده، )10ح
شود مردي مالی را قرض گرفته و آن را خـرج اهـل   سؤال می رده باشند. همچنین وقتی از امام رضاکن

وقتی ایـن مـال را   « فرمایند:می حضرت در جواب، رده است و راهی هم براي پرداخت نداردکو عیالش 
ه از سهم غارمین بـدهی  کبر اوست ، م و امام برسدکگوش حارده باشد و خبر آن به کدر راه خدا صرف 

، الجزء الثـامن عشـر  ، همان( »امام نیست ةچیزي بر عهد، ردهکند؛ اما اگر در راه معصیت صرف کاو را ادا 
  .)3ح، 9ابواب الدین باب ، تاب التجارهک

ه کـ انـد  ارانیکات. بـده کـ زافراد مستحق دریافـت   از جمله، از نظر بسیاري از فقیهان امامیه، روایناز
 رده باشـند کـ توان پرداخت بدهی خود را ندارند و در عین حال آن را براي معصـیت و فسـاد مصـرف ن   

مصـداق  ، و همچنـین از نظـر برخـی فقیهـان     )43ص، ق1411، شـهید اول ؛ 184ص، الف تابی، طوسی(
  .)283ص، االقتصاد، تابی، طوسی( اسراف نباشد

ر شـد و در صـورت   کـ ه ذکقادر به پرداخت بدهی خود نیستند با شرایطی  هکارانی کبده، به هر حال
شـور پرداخـت شـود. از نظـر     کالمال مسـلمانان و بودجـۀ عمـومی    باید دیون آنان از بیت، توانایی دولت

  باید پرداخت شود و دولت مؤظف به انجام آن است.» غارمین« این امر از سهم، فقهی
هـاي متفـاوت از آن حمایـت    ه در اسالم با شیوه، کجامعۀ اسالمی استخانواده از واحدهاي بنیادین 

در  امـام علـی  کـه  چنـان  اي ویژه شده است؛هاي شهیدان توجهبه خانواده، ویژه در اسالمشده است؛ به
ه بـا دشـمنان تـو مبـارزه     کـ سـانی  کی از سـربازانت و  کـ اگر ی« نویسد:می اشتر کمالباره خطاب به این
ه اثر فقـدان  کاي گونهن؛ بهکولی دلسوز و مورد اعتماد جاي او را پر کمانند ی هادت رسید؛به ش، نندکمی

  .)53نامه ، همان( »او در چهرة آنان مشاهده نشود
هـاي فقیـر   ه سیرة حضرت براي رسیدگی به خانوادهکرده است؛ بلکتنها به گفتار بسنده ن امام علی
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اب کـ ه شـوهر او در ر کـ گون است. داستان زنـی  هاي گونابسیار غنی و سرشار از حمایت، بضاعتو بی
خودشـان  ، به شهادت رسیده بود و حضرت اطالعی از حال آنان نداشت و به محض اطـالع  امام علی

  .)52ص، بحاراالنوار، مجلسی( در تاریخ ثبت شده است، براي آنان نان و غذا تهیه کردند
تـا هرگونـه دغدغـه و نگرانـی از     ، طبیعـی اسـت  ، ي دربارة بازماندگان شهیدانردکداشتن چنین روی

سـرپناه نیسـتند و دولـت    رزمندگان برطرف شود و آنان مطمئن شوند خانوادة آنهـا بعـد از شـهادت بـی    
  ند.کشان را پر میجاي خالی، اسالمی با حمایت از خانوادة آنان

رد و انجـام دادن  کبندي یات طبقهرمنزلۀ ضروان بهتواولین سطح خدمات اجتماعی را می، در مجموع
، هـاي دینـی  ه براي حیات بشر در زمینـه کاین ضروریات از وظایف دولت اسالمی است؛ یعنی خدماتی 

ار و تـالش  کـ رغـم  ه بـه کـ سـانی  کاند. دولـت اسـالمی بایـد بـراي     تولید نسل و دارایی حیاتی، زندگی
هـاي  توانند حداقل ضـروریات زنـدگی را بـا شـیوه    نیست و نمیافی کدرآمدشان براي تأمین نیازهایشان 

ند. سـطح دوم خـدمات   کحداقل سطح زندگی را براي آنان تأمین ، انفرادي و روابط اجتماعی تأمین کنند
لف نیسـت؛ امـا   که دولت اسالمی در تأمین این خدمات مکجاي حفظ آن است به، یفیت زندگیکبهبود، 

  ا براي مردم فراهم سازد.الزم است شرایط و بستر آن ر
ه دولت در زمینه تأمین اجتماعی و رفاه مـردم  کراهبردي ، پیداست ه از سیرة معصومانکطورهمان
  هاي متفاوتی را در پیش گیرد.ه باید دولت سیاستکنباید در شیوة واحد منحصر باشد؛ بل، ندکاتخاذ می

  افزايش درآمد و رفاه
بـراي  تنهـا  نه است. دولت اسالمیاز وظایف مهم دولت ، دها در اسالمبهبود زندگی مردم و افزایش درآم

وشد جامعۀ اسالمی از رفـاه متناسـب   که باید بکند؛ بلکارافتادگان و بازنشستگان باید تالش کتأمین نیاز از
م علـی  کـ فاما حق« شمارند:هاي مردم را حق مردم بر دولت میافزایش درآمد برخوردار شود. امام علی

بایـد در  « فرمایـد: همچنین حضرت در جاي دیگر مـی  .)34 ۀخطب، البالغهنهج( »مکم علیکو توفیر فیئ... 
ه کـ ه اخذ خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکآبادي زمین بیش از گرفتن خراج و مالیات اهتمام ورزي 

 كارش بسـیار انـد  کـ سازد و  كند و بازماندگان را هالکشهرها را ویران ، خراج طلبد و به آبادانی نپردازد
  .)53نامه ، البالغهنهج( »است
الت و که در زمـان مشـ  کـ آن اسـت  ، ه در رفاه مـردم و آسـایش آنـان نقـش دارد    کهایی ی از راهکی

کـه  چنان کند. کمکدیدگان حوادث طبیعی دولت میزان مالیات را تخفیف دهد و حتی به آسیب، تنگناها
  فرماید:  می امام علی
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می بـاران یـا   کها یا شدن چشمه کزدگی یا خشیا آفت، ردند از سنگینی مالیاتکایت کمردم شپس اگر 
در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف بده تا امورشان سامان ، سالی کها یا خشخراب شدن زمین در سیالب

دانی شـهرهاي  ه در آباکاي است گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد؛ زیرا آن اندوخته
ـترش عـدالت میـان مـردم     هاي تو نقش دارد و رعیت تو را میتو و در آراستن والیت ستاید و تو از گس

  .)53البالغه نامه نهج( ردکیه خواهی کخشنود خواهی شد و به افزایش قوت آنان ت
ي نادرسـت  ارکـ آمدها از نظر در، ه سخت گرفتن بر مردم در شرایط بحرانیکشود از این بیان روشن می

ه کـ هاي غیرمشروعی ومتکدر ح کهدرحالی، ندکاست و دولت باید متناسب با درآمدها مالیات دریافت 
ام در گرفتن اموال به میزان درآمدها تـوجهی نداشـتند   کح، جهان اسالم در طول تاریخ تجربه کرده است

ند. ایـن نـوع رفتـار از نظـر امـام      داشتمالیات برمیعنوان به همۀ درآمدهاي مردم را، در موارديبسا چه و
توجهی به شرایط بحرانی اقتصادي و تخفیف نـدادن در  بی، مغایر با عدالت است. از سوس دیگر علی

بـه  ، ومـت کتواند به فقر و تنگدستی مردم بینجامد. همین روابـط میـان شـهروندان و ح   میزان مالیات می
وسـیلۀ دولـت دشـوارتر    اصالح امور بـه ، صورت روابط خصمانه و غیرعادالنه تبدیل خواهد شد. در این

  خواهد شد.
ارهـاي مفیـد را بـراي مـردم     کو زمینـۀ  ، ار را ترویجکفرهنگ ، دولت باید براي افزایش رفاه و آبادانی

کننـد و هـم    کمـ کشـور  کهم به آبادانی ، ار و تالشکاري دوري جسته و در اثر کتا مردم از بی، مهیا کند
  دست آورند.از این طریق بههاي زندگی خود را هزینه

  گردش سرمايه و جلوگيري از انباشت آن
هـاي نامشـروع از   محصول اسـتفاده ، نشانۀ استثمار و تضییع حقوق دیگران، اثر و انباشت سرمایهکت

، باشدطلبی و طمع و غفلت از مسئولیت میهاي ناپسند و افزونسب ثروت و بیانگر خصلتکابزار 
انباشت ثروت  معنايبه ،اثر ثروتکدنبال دارد. تطلبی را بهبینی و تفوقرگبزخود، ه همواره تفاخرک

وسیلۀ حیات افراد جامعه و نعمت الهی است. اگـر ایـن   ، آن کوم است؛ اما سرمایه جدا از مالکمح
ارآمـد انجـام   کوسـیلۀ مـدیران   داران نباشد و چرخش و گـردش آن بـه  ابزار صرفاً در دست سرمایه

نْکُم     « آن از بین خواهد رفت و ممنوع نیست: بعد منفی، پذیرد مـ یـاءنَ الْأَغْنی ولَـۀً بـکُـونَ دال ی کَی« 
، دسـت گـردد. وقـف   بـه ه اموال عظیم نباید صرفاً در میان ثروتمندان دسـت کمعنا ؛ بدین)7 :حشر(

خـود  ، آینـد میشمار سیاست حمایتی در جهت فقرزدایی به که یکبا این، مضاربه و امثال آن، حبس
دار اسـت. بـا بررسـی مـوارد و     وسیلۀ افـرادي غیـر از سـرمایه   وسیلۀ توزیع سرمایه و گردش آن به

اجـاره و نظـایر   ، مضـاربه ، انفالک، المالاموال مجهول، خمس، اتکز، حبس، هاي چون وقفنمونه
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و به گـردش درآوردن  اندازي ان راهکام، اندبینی شدهه در فقه اسالمی پیشکنهادهاي اقتصادي ، آنها
طـور عادالنـه در میـان    گیرد و سـود حاصـل بـه   دار انجام میوسیلۀ عواملی غیر از سرمایهسرمایه به

  .)121ص، 4ج، 1384، عمیدزنجانی( شوداقشار مختلف توزیع می
اجراي عدالت اقتصادي منظور به هاي مهم اقتصادي اسالمی از برنامهکتعدیل ثروت ی، رواز این

 دارد:ومـت را همـین مسـئله اعـالم مـی     کی از دالیل اصلی پذیرش حکی امام علیکه چنان است؛
بـارگی ظالمـان و گرسـنگی    مکه نسـبت بـه شـ   کـ ه خداوند از عالمان پیمان گرفته کهمان چیزي «

، الجـزء االول ، تـا بـی ، دارالمعرفـه ، بیروت لبنان، شرح شیخ محمد عبده( اوت نباشندفتمظلومان بی
، 19ج ، 1385، ابـن ابـى الحدیـد   ( »و خداوند در اموال اغنیا قوت فقرا را قـرار داده اسـت   )36ص
، اتکـ هاي متفاوت را ارائه داده است؛ ماننـد: ز اسالم راه، تعدیل ثروتشدن اجرایی . براي)240ص

 امـام رضـا  کـه  چنـان  مالیات و امثـال آن. ، انفاق، صدقه، به برادر مؤمن کمکمواسات و ، خمس
 »ردن امـوال ثروتمنـدان اسـت   کـ تـأمین مخـارج فقـرا و محـدود     ، اتکـ علت تشریع ز« رماید:فمی

  .)369ص، 2ج، 3ح، وتکعلت الز 90با ب ، 1386، صدوق(
توانند نسبت بـه فقـر و محرومیـت    نمی، بر اساس نظام اقتصادي اسالم، ین مالی دارندکه تمکسانی ک

نـار تـالش   کاند؛ بلکـه در جامعـه و در   تنهایی به دست نیاوردهاعتنا باشند. ثروتمندان ثروت خود را بهبی
افی دارنـد  کـ امـا درآمـد نا  ، وشش زیادکه کسانی کتوانند نسبت به اند. پس نمیدیگران آن را کسب کرده

توانـد  فـرد نمـی  ، لیبرالیسم و نظام اقتصـاد بـازار آزاد  برخالف  ،تفاوت باشند. در نظام اقتصادي اسالمبی
ند و در برابر آن مسئول نباشد. الزمـۀ زنـدگی اجتمـاعی    کامل مستقل از جامعه احساس کر طوخود را به

آن است که افراد توانا و صاحب ثروت دست ناتوانان و فقیران را بگیرند و نسـبت بـه امـور مـالی آنـان      
حقـوق  مواسات) و غیره در فقه و ( به برادر مؤمن کم، کصدقه، اتکز، تفاوت نباشند. تشریع خمسبی

  این نوع نگرش در اسالم است.   ةدهندخوبی نشانبه، مالی اسالم

  هاانات و رعايت اولويتكتخصيص عادالنة منابع و ام
تواند اموالی را در اخیتار و تصرف داشته باشد. فقیهـان  دولت شخصیت حقوقی دارد و به همین دلیل می

حیثیـت و  ، انـد. منظـور از جهـت   ردهکـ ده اسـتفا » جهت« از عنوان، جاي شخصیت حقوقیباره بهدر این
، از آن برخوردار اسـت. در ایـن نگـاه   ، منزلۀ حقیقت عینی و حقوقیه دولت بهکشخصیت اعتباري است 

 باشـد ی از آنهـا جهـت دارا شـدن امـوال و تصـرف در آن مـی      کـ ه یکـ دولت داراي ابعاد مختلفی است 
ی از پیامـدهاي  کـ ی، انات و اموال دولتـی کام ،تخصیص منابع، رو. از این)161ص، 13.84، عمیدزنجانی(
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الن اقتصـادي  کاستراتژي  کمعموالً بر پایۀ ی، اناتکداشتن شخصیت حقوقی است. تخصیص منابع و ام
  شود.ریزي میانات موجود و نحوة استفاده از آنها پیکپذیرد. راهبردها نیز بر اساس امانجام می

، انات در مـوارد مصـرف آن  کاختیار دارد و تخصیص این امانات زیادي را در کپس دولت منابع و ام
از ، انـات کترین منبـع تخصـیص منـابع و ام   منزلۀ مهمرد دولت بهکعمل، بر عهدة دولت است. از این نظر

، امـوال عمـومی   ابعاد مختلف و از جمله حقوق شهروندي بسیار مهم و اساسی است. مواهب طبیعـی و 
 انـات کبایـد ام ، ان در برخـورداري از آن مسـاوي هسـتند. در نتیجـه    متعلق به افراد جامعه است و همگـ 

و ، نـژادي و زبـانی و مـذهبی میـان مـردم تقسـیم      ، دور از انـواع تبعـیض قـومی   عادالنه و بـه صورت به
من در قـرآن تفـاوتی   « رد:کطور مساوي عمل میالمال بهدر بیت امام علیکه چنان تخصیص داده شود.

، گرفـت ه مورد اعتراض قـرار مـی  کحضرت هنگامی » بینم.و فرزندان اسحاق نمیبین فرزندان اسماعیل 
ردم کـ طـور مسـاوي تقسـیم    المال را بهبیت رمکمانند رسول ا« فرمود:استناد می رمکبه روش پیامبر ا

  .)124، ص4جق،  1412شهري، رى( »دست نشودبهتا میان ثروتمندان دست
المـال  اند؛ میان آنان در پرداخـت بیـت  پیروان اسالم فرزندان اسالم« فرماید:می همچنین امام صادق

شـخص بـا    کنیم و فضایل آنان مربوط به رابطۀ آنها و خداست و مانند فرزندان یـ کمساوات را رعایت 
  .)106ص، 15ج ، 39باب ، ۀالشیعوسایل ، حرعاملی( »نیمکآنان رفتار 
هـاي ملـی تبعـیض وجـود داشـته باشـد. از       دارایـی نباید در تخصیص منـابع و ثـروت و   ، رواز این

ه در تخصـیص منـابع و   کـ ارهاي موفقیت دولت در تضمین و اجراي حقـوق شـهروندي آن اسـت    کراه
توسـعۀ   کنسـبی بایـد بـه یـ    صـورت  به شورکمساوات و عدالت را رعایت کند و همۀ ، هاي ملیثروت

  متعادل و متوازن برسد.
نـژادي و زبـانی   ، انات تبعیض قایل شود و معیار قومیکبع و امدولتی در تخصیص منا هکدر صورتی

و مغایر با شرع و حقوق شـهروندي اسـالمی   ، المالخالف تساوي در اختصاص بیت، قرار دهد كرا مال
ه دولـت در توزیـع   کـ معناسـت  شهروندي اسـالمی بـراي همـۀ شـهروندان بـدان     حقوق است. برقراري 

بین شهروندان تبعـیض روا نـدارد و بکوشـد همـۀ     ، و اقتصادي هاي مختلف اجتماعیانات در عرصهکام
، فرهنگـی ، توسـعه اقتصـادي   کانات برخوردار شوند و نقاط مختلف به یـ کمتوازن از امصورت به مردم

  آیند.به هم نایل  کسیاسی و اجتماعی نزدی
انات خاص دسترسی که آنان به امکمقام و موقعیت برخی شهروندان اسالمی نباید موجب شود 

اي خـاص از شـهروندان   وجـود آیـد و طبقـه   خواري در میان مسلمانان بهنوع ویژه کنند و یکپیدا 
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ومت و متمایز از دیگر اقشار شهروندان اسالمی متمـایز دانسـته و بـراي    کار حکهمواره خود را طلب
در مقابـل   م علـی امـا کـه  چنان ام اسالمی قائل باشند.کخود حقوق ویژه و فراتر از چارچوب اح

ه کـ ان و فرماندارن خلیفۀ سـوم ایسـتاد و امـوال مـردم را تـا جـایی       کخواهی بسیاري از نزدیزیاده
، ه در تقسـیم امـوال  کآموخته بود  رمکاز آنان بازستاند. حضرت این رفتار را از رسول ا، توانست

  میان سیاه و سفید و عرب و عجم تفاوت نگذارند.
انـات در تقویـت عـدالت میـان شـهروندان جامعـه اسـالمی و        کۀ منابع و امتقسیم عادالن، به هرحال

ه از اولـین هنجارهـا و   کـ برداري از منابع خدادادي و دولتـی نقـش بسـزایی دارد    توسعۀ اقتصادي و بهره
 یابـد. ومـت اسـالمی در همـین امـر تجلـی مـی      کهاي حی از فلسفهکهاي دولت اسالمی است. یبایسته
ه تـوان  کـ سـانی  کبـود و در نتیجـه    ترین اهداف امـام علـی  المال از اساسینۀ بیتتوزیع عادالکه چنان

بـین اسـتمرار    در صف مخالفان حضرت قرار گرفتند. امام علـی ، را نداشتند تحمل عدالت امام علی
کـه از  رویکـرد دوم را انتخـاب کردنـد؛ و در حـالی    ، انـات کومت خود و توزیـع عادالنـۀ منـابع و ام   کح

الگـویی خـوب بـراي توزیـع     ، در این زمینه و امام علی پیامبر گرامی آن آگاه بودند. سیرةپیامدهاي 
تواند عموم شـهروندان را پوشـش   شک میبی، انات عمومی است. تبعیت از این الگوکعادالنۀ منابع و ام

  ها بینجامد.داده و به توسعۀ متوازن در همۀ زمینه
اولویـت دادن بـه   صورت به ه تخصیصکته توجه داشت کاین نباید به ، شناختی مسئلهدر بعد جامعه

هم ریـزد و روابـط اجتمـاعی را دچـار     تعادل قدرت سیاسی را نیز بهبسا چه ،هاي خاص اقتصاديبخش
  و نظام ارزشی جامعه را متحول سازد.، آسیب

گیـرد. اگـر   تواند در تنظیم سیاست اقتصادي خود مطالبات مردم را نادیـده  دولت نمی، از سوي دیگر
از ، رعایـت و پاسـخ دادن بـه آن   ، قانون و حقوق شهروندي باشـد ، مطالبات مردم در چارچوب شریعت

بـراي  ، هـاي مـادي و معنـوي دولـت    هاي محروم از حمایتبخشبسا چه آید.شمار میوظایف دولت به
اسـتفاده از منـابع   ردن روابـط اداري و سـوء  کـ نظم اختالس و بی، هاي خود ناگزیر به رشوهتداوم فعالیت

سـازند.  دهند و نظم اقتصادي را مختل مـی راسی سوق کآورند و جامعه را به فساد و بورودیگر روي می
دار آیـد. خدشـه  شمار مـی و از حقوق اساسی ملت به، اصل ثابت سیاسی، همچنین تساوي در برابر قانون

ه از ارائـه  کـ سـانی  کتواند اعتماد بـه قـانون و در نهایـت اعتمـاد بـه دولـت را بـراي        شدن این اصل می
گمان چنین دولتـی  و یا از جامعه سلب کند. بی، اهش، کانات دولتی ناراضی هستندکتخصیص منابع و ام

  سب کند.کهاي خود ن اعتماد مردم موفقیت الزم را در برنامهتواند بدونمی، رغم ثبات سیاسیبه
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  برقراري امنيت
، برقراري امنیت براي عموم شهروندان است. وجـود امنیـت  ، هاي اصلی دولتارویژهکی از وظایف و کی
نبـود امنیـت از   ، ی از اولین نیازهاي انسانی و مبناي توسعه و ارتقاي حقوق شهروندي است. در مقابلکی

خـاطر  تواند با اطمینانس نمیکچهی، اساسی نقض حقوق شهروندي است؛ زیرا وقتی امنیت نباشد عوامل
هاي مادي و معنوي انسـانی در جامعـۀ   و فعالیت بپردازد. همچنین سرمایهکار به و بدون دغدغه و نگرانی

امعـۀ نـاامن   از ج، توسـعه در همـۀ ابعـاد آن   ، روهمواره در معرض خطـر و تهدیـد اسـت. از ایـن    ، ناامن
بـه مقولـۀ امنیـت    ، ومتی امـام علـی  کـ ویژه سیرة حبه، در فقه سیاسی، رورویگردان خواهد بود. از این

 شـمارند: ومت را برقراري امنیـت برمـی  کیل حکفلسفۀ تش امام علیکه چنان اي شده است؛توجه ویژه
خـویش  کـار  بـه  ومـت او کدر سایۀ حتا مؤمنان ، ارکار باشد یا بدکوکخواه نی، مردم به زمامدار نیازمندند«

وسـیلۀ او بـا   ننـد و بـه  کومت او زندگی را طی کمند شوند و مردم در دوران حافران هم بهرهکمشغول و 
و ، اران در رفـاه کـ وکها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شـود. نی دشمنان مبارزه شود؛ جاده

  .)40خطبه ، لبالغهانهج( »اران در امان باشندکمردم از دست بد
، تأمین امنیت براي شـهروندان ، ومتکی از اهداف اصلی حکه یکدهندة آن است عبارات مزبور نشان

بر ایجـاد امنیـت بـراي مظلومـان در      شهروندان ضعیف و ناتوان جامعۀ اسالمی است. امام علیویژه به
شـود.  و زورمندان جامعه پایمـال مـی   برابر ظالم تأکید خاص دارند؛ زیرا همواره حق مظلوم در برابر ظالم

و حقـوق او را اسـتیفا کنـد. امـام     ، دولت باید از مظلوم و ضعیف در برابر ظالم و قوي حمایت، رواز این
، ه جنـگ و درگیـري مـا بـراي بـه دسـت آوردن قـدرت       کدانی خدایا تو می« فرمایند:در جاي دیگر می

هاي حـق و دیـن تـو را بـه جایگـاه خـویش       خواستیم نشانهه میکدنیا و ثروت نبوده است؛ بل، ومتکح
ننـد  کمن و امان زنـدگی  اات در نیم تا بندگان ستمدیدهکهاي تو اصالح را ظاهر بازگردانیم و در سرزمین

  .)131خطبه ، نهج البالغه( »شدة تو بار دیگر اجرا گرددو قوانین و مقررات فراموش
ویـژه در مـورد   بـه ، ی از اهـداف آن کـ مثابه یامنیت شهروندان بهومت و اعالن کرد ابزاري به حکروی

تـر  اما مهـم  در نظام حقوقی اسالم و سیاست علوي بسیار مهم است؛، شهروندان مظلوم و ضعیف جامعه
، همـواره از امنیـت مـردم    به هدف مذکور اسـت؛ زیـرا ائمـه    بیتتب اهلکوفاداري عملی م، از آن

نیز این هـدف   ومت امام علیکاند. در عصر حال مختلف دفاع کردهکصوص مظلومان جامعه به اشبخ
ه کـ رد امـام بـود   کـ نوع عمل، مخالفت کردند عملیاتی شد و یکی از دالیلی که عدة بسیاري با امام علی

ه کـ ی از عوامـل اصـلی   کـ مسـاوي از امنیـت برخـوردار باشـند. ی    صورت به خواست همۀ شهروندانمی
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سـوي  رده بودنـد و جامعـه را بـه   کمن اه آنان راه را ناکاین بود ، خوارج بجنگدبا  موجب شد امام علی
تـر از امنیـت   ارگزاران مهـم کـ مان و کامنیت حا، هاي جائر و ظالمومتکدادند. در حمرج سوق میوهرج

دفـع فتنـه و تضـمین    ، تـأمین امنیـت  ، م اسـالمی کهاي مهم حـا ارویژهکه از کشهروندان است؛ در حالی
  نند.که نظم اجتماعی را مختل و به حقوق دیگران تجاوز میکهروندان از شر افرادي است سالمت ش

  کنیم:  در ذیل به سه نوع مبارزه در فقه اسالمی براي تأمین امنیت اشاره می
جـویی  ظلـم و برتـري  ، ردنکاز حد خود تجاوز  معنايبه در لغت، بغات یا اهل بغی الف) مبارزه با بغات:

خـروج از اطاعـت امـام عـادل و مشـروع       معنايبه چیزي است. در عرف متشرعه نیزردن کو طلب 
از ، ه طغیـان آنهـا بـا نظـم و امنیـت عمـومی منافـات دارد       کـ مبارزه بـا بغـات   ، روآمده است. از این

  هاي دولت اسالمی است.ارویژهک
بـراي ترسـاندن و   شیده اسـت و  که سالح خود را از نیام برکسی است کمحارب ب) برخورد با محارب: 

  گرچه ترساندن و ترسیدن بین دونفر محقق شود.  ، ندکایجاد خوف آن را حمل می
، سو و امنیت تجارت و اقتصاد از سوي دیگـر کها و سالمت مسافران از یامنیت راهج) مقابله با رهزنان: 

، روت. از ایـن یـد کـرده اسـ   کآن تأبه ترین لوازم زندگی سالم و مطلوب است که اسالم نیز از اساسی
جـواهر  ، نجفـی ( و حتی ریختن خـون آنـان نیـز مبـاح اسـت     ، دفاع از مردم در برابر راهزنی واجب

ر آن کـ از ذ، اختصـار دلیـل  بـه  هکـ . موارد دیگـري نیـز در فقـه وجـود دارد     )584ص ، 40ج، المکال
  کنیم.خودداري می

  ايجاد نظم و انضباط اداري
شـدن  ه نقـش آن در عملیـاتی  کـ ارهایی اجرایی دولـت اسـت   کنظم در ، هاي بسیار مهمی از موضوعکی

مـنظم و مرتـب در همـۀ نهادهـاي     صـورت  به ارها و نیزکموقع ار است. انجام بهکحقوق مردم غیرقابل ان
امروزه بیش از پیش اهمیت دارد؛ زیرا امروزه زمان و اسـتفادة بهینـه   ، از جمله در نهادهاي اجرایی، دولتی

شـک  بـی  ،ارهـا کعی و فردي مردم و بهبود آن نقش مؤثري دارد. تأخیر در انجـام  از آن در زندگی اجتما
هـاي  موجـب ضـررها و زیـان   بسـا  چـه  تواند به زندگی مردم و رونـد طبیعـی آن آسـیب برسـاند و    می

مسـئولیت مـدنی و سیاسـی    ، ها در اثر تقصـیر دولـت باشـد   ناپذیري شود. اگر این ضررها و زیانجبران
  خواهد داشت.  دنبال به راارگزاران مربوط ک

ران و اویـژه بـه فرمانـد   بـه ، ارها بسیار دقیق و منظم بود و به همگـان کدر انجام  امام علی، رواز این
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ارها را به موقع انجـام دهنـد و برنامـه دقیـق و مـنظم بـراي انجـام دادن        که همۀ کداد مأموران دستور می
ارهـا  کبراي حفظ نظم و انجـام   اشتر کمالنامۀ ند. در عهدگی بپرهیزبرنامارهایشان داشته باشند و از بیک

ویژة خـود را دارد. از  ارکـ روز  ار هر روز را در همان روز انجـام ده؛ زیـرا هـر   ک« در وقت آن آمده است:
ان انجـام آن فـراهم اسـت یـا     کـ ه امکارهایی کیا سستی در ، ه زمان آن نرسیدهکارهایی کشتاب در مورد 

اري را کـ ار است بر حذر باش و هرکه آشکارها هنگامی کیا سستی در ، است ه مهمکلجاجت در اموري 
  .)53نامه ، البالغهنهج( »در جاي خود و به موقع انجام ده

، ارهـاي اداري که نظـم و انضـباط در   کخوبی پیداست به اشتر کمالبه  ومتی امام علیکاز فرمان ح
هـم مغـایر بـا    شـک  بـی  ،در زمان مقرر انجام نشودموقع و ارها بهکه کالزم و ضروري است. در صورتی

  سازد.شور را دچار اختالل و نابسامانی میک کحقوق شهروندي مردم است و هم توسعه و پیشرفت ی
دهد. نظارت نکردن دقیـق  مردم را هدر می ۀامروزه انجام خدمات اداري بخش زیادي از عمر و هزین

یافتـه اسـت.   متر توسـعه کی از معضالت جوامع کی، ي اداريهاارآمدي سیستمکارمندان و ناکها بر دولت
متـر در  کارمنـدان  کارآمـد سـاخته و   کهـا را نا سیستم اداري بسیاري از دولت، زکراسی و متمرکنظام بورو

در چند سـاعت  ، باشد ساعت وقت نیاز داشته کیبسا چه هکار اداري کگو هستند. انجام برابر مردم پاسخ
سـاعت و   کارمندان یـ کاري کروز  کار مفید ی، کانگارياثر سستی و تنبلی و سهلشود؛ یا در انجام می
ه همگـی موجـب   کـ هاي اصلی نظام اداري است ساعت است. این مسائل از آسیب کمتر از یکیا حتی 

  موقع و در وقت الزم انجام نشود.به، شود ارائۀ خدمات اداري به مردممی

  گيرينتيجه
 هکـ بـود   ز از دیـدگاه امـام علـی   کـ شـدن وظـایف خـاص دولـت متمر    عملیاتی، رد اصلی بحثکروی

ارآمـد و موفـق از دیـدگاه امـام     کمتوقف بر آنهاسـت. دولـت   ، حقوق مردم در برخی مواردشدن اجرایی
هـاي  ه بتواند به مطالبـات مـردم در موضـوع   کدولتی است ، هاي ایجابیارویژهکدر بعد وظایف و  علی

ه خداوند بدان دستور فرمـوده و آن  کحقی است هاي بهخواسته، . مطالبات مذکورمزبور پاسخ مثبت دهد
و جانشینان خود بیان کرده اسـت. الزمـۀ    رمکمردم از طریق رسول ا ةارگزاران و تودکام و کرا براي ح

آن را فـراهم  شـدن  اجرایی ومت اسالمی باید مقدمات و اسبابکه حکالیف مزبور آن است کوظایف و ت
ه تعهد به نتیجـه نیـز بـر دولـت اسـالمی ثابـت       کاست وسیله به تنهانه تعهد، گونه مواردزیرا در اینند؛ ک

امنیـت  ، خدمات اجتمـاعی ، رفاه و آسایش، ومت اسالمی باید حداقلِ تأمین اجتماعیکح، است. بنابراین
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صـرفاً  ، تنهـا در اینجـا  ه تعهـد  کـ معنا بدین مستقیم و غیرمستقیم فراهم سازد؛صورت به و... را براي مردم
ند موارد مـذکور بـراي شـهروندان اسـالمی برقـرار شـود.       که باید دولت تالش کنیست؛ بلوسیله به تعهد

گـو  ه بایـد پاسـخ  کدارد دنبال به ها مسئولیت دنیوي و اخروي دولتمردان راوتاهی در این زمینهکتقصیر و 
هاي اداري و قضـایی در فقـه   دادگاه، همگانی باشند. ضمانت اجراي تعهدهاي مزبور نیز از طریق نظارت

، رد. از ایـن منظـر  کـ توان مسئوالن مقصر را از طریق آنهـا بازخواسـت   ه میکبیان شده است  بیتاهل
داراي ضمانت اجراي شـرعی و فقهـی اسـت. از    ، هاي مزبور صرفاً امر اخالقی نبودهوظایف و مسئولیت

ور کهـاي مـذ  ه نسـبت بـه وظـایف و سیاسـت    کـ ن و مـأمورانی  ادر برابـر زمامـدار   امام علـی ، رواین
آنهـا را مجـازات و مؤاخـذه    بسـا  چه گرفت وموضع سختی می، ردندکانگاري یا به عمد تخطی میسهل

، هاي حمایتی مثبت دولـت در نظـام حقـوقی اسـالم    ه اصل سیاستکباید یادآور شد ، رد. در نهایتکمی
متغیـر  ، آن بایـد متناسـب بـا زمـان    شدن اجرایی هاي عملیاتی وشیوه امري ثابت و تغییر ناپذیر است؛ اما

  باشد.
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