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 چکیده 

. خواهان جهان بوده استترین دغدغۀ آزادیدر طول تاریخ بشریّت مقابله با سوءاستفاده از حق حاکمیت اساسی
راهکارهای  -است السالمهمیعلهای وحیانی و سیرة معصومان که مبتنی بر آموزه -در نظام حقوقی اسالم 

تحلیلی و با  - توصیفی ةبه شیو نظری و عملی برای کنترل قدرت حاکمان تبیین گردیده است. پژوهش حاضر
لۀ ئهای امام علی)ع(، به بررسی سیرة علمی و عملی آن حضرت در برخورد با مسها و نامهتکیه بر متن خطبه

سوء استفاده از حق حاکمیت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی اسالم حق مطلق وجود 
است. حضرت علی)ع( برای مقابله با سوء استفاده از دو شیوة پیشگیری و  ندارد و سوء استفاده از آن نیز ممنوع

برخورد مقتدرانه استفاده نموده است. در شیوة پیشگیری، کارگزارانش را از گرایش به زندگی تجمالتی و از 
و  ندکندارند و با گماشتن ناظران مخفی، بر اعمال آنان نظارت میدرد بر حذر مینشینی با مرفّهان بیهم

وق همۀ مردم اعم از مسلمان و سازند. رعایت حقمنحرفان و خطاکاران را به مسیر اعتدال رهنمون می
م ند. عزل، حکادانند و حتی صاحبان قدرت را به رعایت حق حیوانات نیز سفارش نمودهمسلمان را الزم میغیر

 کنندگان بوده است.سوء استفاده های برخورد آن حضرت باعمال مجازات اسالمی شیوهبه جبران خسارت و ا
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 مقدمه .1
 روابط اجتماعی افراد کنندةمعنوان عناصر مهم تنظیامروزی دو عنصر قانون و قدرت، به در جوامع پیچیدة

روند. بر اساس الگوی صحیح مدیریت، قدرت باید در میشمار های سیاسی بههای بارز نظامو از مشخصه
 مهتنها قدرت را معیار هو صاحبان قدرت بیشتر اوقات نه است خدمت قانون باشد، اما همیشه چنین نبوده 

ستبداد اند. او از حدود قانونی فراتر رفته انددهنادرست کر ةبلکه در مواردی از قدرت استفاد اند،چیز قرار داده
المال یتاز ب سوء استفادههای ملی و نادرست از سرمایه ةی، به استثمار گرفتن ملت، استفادو زورگویرأی 
 ند. آیشمار میاز قدرت به سوءاستفاده هاینمونه

 لهئبیان مس. 1-1

 ایید و با تبیین مبانی و ذکر معیارهداننمینیاز از وحی خود را بی ،یعقلتوان بر  های بشری با تکیهنظام
 رفتار حاکمان را کنترل نمایند. نظام حقوقی اسالم با پشتوانۀ معارف ،کنند تا با تدوین قوانین خاصتالش می

ا حاکمیت ر -است السالمیهمعلن ت معصوماوحی و سنّ ه سرچشمۀصل بکه متّ -عملی  نظری و سیرة
قدرت ناشی از آن را تنها ابزاری برای اجرای عدالت و  و عهد و پیمان الهی پذیرفته است و عنوان امانتبه

 ةسال دور پنج نماید.فی در این زمینه مقابله میداند و با هرگونه انحراامتیازی برای انجام تکلیف الهی می
سیار ب منبع ،نمایان شده البالغهنهجای هها و نامهآن در خطبه بخشی از که بازتاب (ع)حکومت حضرت علی

از  که متأسفانه است رات حقوقیجهت استخراج قواعد و اصول مدیریت و تنظیم قوانین و مقرّ ارزشمندی
 با تمرکز تحلیلی و -توصیفی  این پژوهش به شیوة .گیردی کمتر مورد توجه قرار میدیدگاه فقهی و حقوق

 .پاسخ دهدزیر  هایپرسش کوشیده است تا به (ع)های حضرت علیها و نامهبر خطبه

 حق و از جمله حق حاکمیت مطلق است یا محدود؟ (ع)جه به کالم و سیرة حضرت علیبا تو .1
مدیران و کارگزاران از موقعیت  استفادة کنترل قدرت و جلوگیری از سوء های آن حضرت درشیوه  .2

 ؟شان چیستشغلی
 مسلمانان چه حکمی دارد؟از حق حاکمیت نسبت به غیر استفادهسوء .3
  ؟ داردولیت و عواقبی ؤچه مسسوء استفاده از حق حاکمیت  .4

فوق ابتدا معنا و مفهوم حاکمیت و سوءاستفاده از حق  هایپرسشپژوهش حاضر برای دستیابی به پاسخ     
بررسی قرار  له موردئبعد پیشگیری و برخورد با این مس را در دو( ع)، سپس سیرة حضرت علیرا تبیین نموده

 داده است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-2

های هها و نامکه بازتاب آن در خطبه (ع)علمی و عملی حضرت علی استفاده از حق حاکمیت در سیرةسوء منع
با وجود آثار و  دهندة اهمّیّت موضوع مورد بحث در نظر ایشان است.، نشانشودالبالغه دیده مینهج

مام به سیرة ا متأسفانهسوءاستفاده از حاکمیت  فقهی و حقوقی در زمینۀ د و گوناگونهای متعدّپژوهش
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از  ییهاهای مدیریت آن حضرت نمونهاین پژوهش با بررسی شیوه .شده استندر این زمینه استناد  (ع)علی
ق استفاده از ح عنوان دلیل منع سوءتواند بهاستخراج نموده است که می را البالغههای نهجها و نامهخطبه

 . رات اسالمی مورد استفاده قرار گیردضع قوانین و مقرّدر و در مباحث نظری مورد استناد و حاکمیت

 پژوهش ۀ. پیشین1-3

ثار و آرابطه با موضوع این مقاله صورت نگرفته است.  آمده پژوهش مستقلی درعملبه براساس جستجوی
های نامها و هخطبهاما از بررسی  ،اندپرداخته های اقتصادیسوءاستفاده به بیان های انجام شده بیشترپژوهش

به موضوع  داختنبا پر . مقالۀ حاضراستخراج است البالغه موارد دیگری غیر از مسائل اقتصادی نیز قابلنهج
قرار  تحقیق )ع( را در پیشگیری و برخورد با این موضوع موردسیرة امام علی ،حاکمیتسوءاستفاده از حق 

 شده است. استفادهآقای دشتی  ها از ترجمۀها و نامهدر ترجمۀ خطبه. دهدمی
 

 بحث. 2

 شناسی حاکمیت و حکومتفهومم .2-1

: ذیل 1331)معین،  ق و سلطه داشتن استتفوّ و به معنی« حکم» مصدر جعلی از ریشه «حاکمیت» ةواژ
دهد نواهی میآن حق صدور اوامر و  به دارندة سویکتری است که از ق و برو در اصطالح تفوّ (همین واژه

: 1341سازد )ارسنجانی، ف میمکلّ هافرمانرا به اطاعت و سرسپردگی در برابر  زیردستانو از سوی دیگر 
 آن قدرت و وسیلۀو نیز ساختاری است که به ای از افراد انسانی، ابزار مادی (؛ حکومت نیز مجموعه104

ی ات حاکمهیأحکومت ه»شده است: همچنین گفته (. 141: 1311افتد )جوان آراسته، حاکمیت به جریان می
)واعظی، « گیردیبرمها و نهادهای موجود در قدرت سیاسی حاکم بر جامعه را در سازمان است که مجموعۀ

1313 :21.) 
الهی و در  ارادة بااست که در نظام اسالمی  ایق و سلطههمان تفوّ ،در این نوشتار منظور از حاکمیت

 شود. میبه حاکم داده  ءاکثریت آرا باهای مبتنی بر دموکراسی نظام

 ماهیت حاکمیت .2-2

 حاکمیت حق است یا تکلیف؟

لطه و در سلی مفهوم که در اوّ -رود کار میهدر لغت عرب برای حاکم عناوین سلطان و ملک ب»هر چند 
البالغه از این تعبیرها استفاده نشده است بلکه امام)ع( از اما در نهج - ک نهفته استدومی مفهوم تملّ

سبت به ت و تقدم و ارتباط نکه در این تعبیرها مفهوم حرکت، تبعیّ گیردبهره میتعبیرهای امام، والی و قائد 
 (.20: 1331ای، خامنهحسینی )« مردم نهفته است

امانت الهی و عهد قراردادی میان امام و خدا البالغه امامت را یک حضرت در موارد متعددی در نهجآن     
به همین سبب  دنکنعنوان یک حق بیان میدر مواردی نیز آن را به (.11تا: حسینی شیرازی، بی) دانندمی
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 :1331ای، خامنهحسینی )« )ع( هم حق است و هم تکلیفمنینؤحکومت از نگاه امیرالم»شده که:  گفته
21.) 
 «و قراردادی است نه یک والیت قهری عهدییتوالوالیت دولت یک »اند: برخی حقوقدانان نیز گفته    

 (.37: 1311 )موحد،
ت. از ی که مالزم با حقوقی اس، تکلیف است، اما تکلیفحاکمیتماهیت اصلی توان گفت: بنابراین می    

است که در مقابل آن مردم  حق امر و نهیزینه کردن آن و المال و هف در بیتاین حقوق، حق تصرّ جملۀ
 ف به اطاعت از امر حاکم اسالمی هستند.مکلّ

( امر به اطاعت 71/)نساء {ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنكمُيَأَيهُّ} ۀدر آی    

احادیث شیعه نیز به ضرورت اطاعت از حاکم عادل سفارش گردیده . در شوددیده میهای الهی از حکومت
گوش کنید و اطاعت نمایید از آن کسی که »( نقل کرده که فرمودند: صاست. ابن عباس از پیامبر اکرم)

گونه اطاعت و پیروی خود موجب برقراری نظام اسالم خداوند امر شما را به دست او سپرده است که این
ضرورت اطاعت از حاکم اسالمی تصریح )ع( در موارد متعددی بهامام على (.27: 1334)شیخ مفید، « است

حق على االمام ان يحكم بما أنزل اهلل و ان يؤدى »ند: اهو نیز فرمود( 70 ،31، نامه/131اند )خطبه/نموده

بر امام الزم است »؛ «على المسلمين ان يسمعوا و يطيعوا و يجيبوا إذا دعوا فإذا فعل ذلك كان حقاً ةاألمان

که بر طبق آنچه خدا نازل کرده است، حکم کند و امانت الهی را ادا نماید و هر زمان به این شکل عمل 
د، اجابت خوانکه آنان را به کاری فراکرد، بر مسلمین الزم است به فرمانش گوش دهند، اطاعت کنند و زمانی

ت در جامعه، اصالح امورِ ق نظم و امنیّعقل نیز تحقّ(، عالوه بر احادیث، 2/133 :1404)سیوطی،  «کنند
 داند.مردم و تأمین حقوق آنان را بسته به اطاعت مردم از حاکم می

 برای انجام آن پیمان الهی است ـ یک تکلیف است وـ که وظیفه و عهد و  حاکمیت کهینانتیجه     
یف مالزم حاکمیت تکلتوان گفت می این ترتیب به، داده شده استدر اختیار حاکم قرار  مکاناتیامتیازات و ا

 است.  با حق

 حق حاکمیت .2-3

جمله فلسفه، منطق، اخالق، سیاست، محاورات عرفی و در علوم مختلف ازدر  حق از واژگانی است که ةواژ
صورت در فقه و حقوق، مفرد و جمع این واژه در موارد متعددی به رود.کار میفقه، حقوق و... فراوان به

ست شده ااضافه « من له الحق» در برخی موارد این واژه به ؛ترکیب اضافی مورد استفاده قرار گرفته است

صیه تخصی در این قسم ترکیبات اضافه، اضافۀالناس، حق والی، حق رعیت، حق زوجه؛ اهلل، حقجمله: حقاز
برخی حق را سلطنت  .(3/1 :1417ی، انصاراند )است. مشهور فقهای امامیه حق را به معنای سلطنت دانسته

قدرتی که از طرف قانون به »اند در تعریف حق نوشته برخی دیگر .(11: 1427)مکارم، اند بر فعل دانسته
برند حق به این معنا سلطه را به کار می ۀشود. در فقه در همین معنا کلمشده، حق نامیده میشخص داده
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در تعریف حق نوشته است  یکی از اساتید حقوق(. 213: 1331)جعفری لنگرودی، « دارای ضمانت اجراست
طور مستقیم استفاده کنند و یا دهد تا از مالی بهحق توانایی است که حقوق هر کشوری به اشخاص می»

 (.223: 1314)کاتوزیان،  «انتقال مال و یا انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند
 آیدمار میشبهبنابراین حق به معنای قدرت و سلطه است و حاکمیت نیز فرد خاصی از این سلطه و اقتدار     

به اه براساس این دیدگ؛ که شخص با داشتن شرایط حاکم اسالمی مکلف به پذیرش و استفاده از آن است
 برای اجرای آن حقوقیکه جهت  این تکلیف و از گرددمیملزم به پذیرش آن حاکم اسالمی که دلیل این

« حق حاکمیت»صورت ترکیب اضافی در واقع الزم به ملزومش اضافه و بهحق است شود به حاکم داده می
حکم شرع و قانون به امتیازاتی است که به در این پژوهش منظور از حق حاکمیت مجموعه درآمده است.

ها ش که برقراری عدل و داد و تأمین نظم عمومی است از آناوظیفهراه انجام شود تا بتواند درحاکم داده می
 بهره ببرد.

 حق حاکمیتاز  استفادهسوء .2-4

 ردهک استفادهسوءهای فردی از آزادی گیریهتوانند با بهراه حقیقی خود میطور که اشخاص در جایگهمان
 وءاستفادهستوانند از امتیازاتی که در اختیار دارند، به حقوق دیگران تجاوز نمایند، در جایگاه حقوقی نیز می و

ده حکمران خوب بیان ش یاهبه عنوان یکی از شاخص سوء استفاده از قدرتمبارزه با کنترل فساد و کنند. 
ا را هانحراف در تصمیمات و اجرای سیاستزیرا فساد توانایی حکمران خوب را تحلیل برده و زمینه است  

گفته شده است: « از حق سوءاستفاده»در تعریف (. 11: 1312بزرگی، جامهو  آبادیشاهک: رکند )میسر می
(. 74: 1401فتحی الدرینی، ) «شده استف داده در آن تصرّاذن فی که نقض قصد قانونگذار است در تصرّ»

 -ن کرده است که قانون معیّ -را  و حدود داخلی و شیوة اجرای آنی خارجی حق برخی تجاوز از مرزها
(. منظور از اجرای نادرست همان است که سبب 410: 1313اند )کاتوزیان، از حق دانسته سوءاستفادهمساوی 

مربوط به موردى است که شخصى با استفاده  سوء استفاده»شود. همچنین گفته شده است: میو زیان ضرر 
براساس این (، 1/31 :1403)محقق داماد، « ن دیگرى گرددو اعمال آن موجب خسارت دید از حق خویش

 رفتهصاحب حق از امتیازی که قانون برای او در نظر گ استفاده از حق در موردی است کهسوء تعاریف،
از  که یامثل فروشنده ؛اعمال حقش آسیب و رسیدن خسارت به دیگری است کند، اما نتیجۀاستفاده می

 شود.ر شدن خریدار میحق خیار فسخ معامله استفاده کرده و سبب متضرّ
این است که حاکم و یا کارگزاران او از حقی که  «از حق حاکمیت سوء استفاده»توان گفت: این میبنابر    

 رایبای استفاده کنند و اجرای حق را بهانهصورت نامشروع ه به آنان جهت اجرای تکلیف الهی داده شده ب
 تجاوز به حقوق دیگران قرار دهند.

انگیز حکومت سبب گردیده است حاکمان و کارگزاران از مرز حقوق در طول تاریخ قدرت و اقتدارِ وسوسه    
ناروا از این اقتدار به حقوق اجتماعی و گاه به حقوق خصوصی  ود پا فراتر گذاشته و با استفادةو وظایف خ

از حق اختیارات صاحب حق را  سوءاستفادهی کثر حقوقدانان متأخر با طرح نظریهآحاد جامعه تجاوز نمایند. ا
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از حق، موارد منع را مشخص نموده و صاحب حق را  استفادهسوءاند و بابیان معیارهایی برای محدود کرده
 اند.دانسته استفادهسوءهای ناشی از مسئول خسارت

ی خود با اند، در رابطهولیت الهیؤر و حامالن بار مسدابر اساس بینش اسالمی، حاکمان که امانت    
هستند که  شدههایی از پیش تعیینامانت در اختیار دارند، ملزم به رعایت بایسته صورتبهشهروندان و آنچه 

های حقوقی و توسط شارع مقدس برای آنان الزم گردیده است و خروج از این محدوده مالزم با مسئولیت
 کیفری است.

ی آن در زمان پیامبر باشد و تنها ساختار سادهدولت به شکل امروزیِ آن، یکی از نهادهای نوظهور می    
وجود داشته است که شامل قضات، نیروهای نظامی و مأمورین  (ع)و در زمان حضرت علی( ص)اکرم
نی ت دولت به معشد؛ بنابراین یافتن اصول و قواعد خاص حاکم بر مسئولیآوری مالیات و زکات میجمع

یت توان گفت در اسالم به مسئولامروزی آن در فقه اسالمی، به سادگی سایر موارد نیست، با این وجود نمی
ی ساده مورد توجه دولت اشاره نشده است، بلکه مسئولیت حکومت در همان مجموعه

 ( بوده است. السالمهمیعلمعصومین)
کوتاه حکومتشان و نیز برخورد  به کارگزارانشان در دورة (ع)علیهای حضرت نامهاوامر و نواهی و توصیه    

 .مسئولیت حکومت و کارگزاران ایشان دارد محدودیت در اعمال حق و با متخلفین حکایت از پذیرش

 اعتدال قدرت در سیره علوی .2-5

 هایسیاستی نخست با برای کنترل قدرت سیاسیِ ارکانِ حکومت خویش، در مرحله (ع)حضرت علی
پیشگیرانه، قدرت کارگزارانشان را در مسیر شریعت و قانون قرار دادند، به همین منظور عالوه بر پرورش 

هایی در رابطه با رعایت قوانین و حفظ حقوق فردی و اجتماعی های اخالقی دستورالعملمعنوی و توصیه
بعد و در مواردی که یکی از نزدیکان و یا ی جامعه به کارگزاران و فرماندهانشان ابالغ نمودند. در مرحله

 نمودند.کرد، شدیداً با او برخورد میمی سوءاستفادهکارگزارانشان از قدرتش 
 از قدرت سوءاستفادهپیشگیری از . 2-5-1

المال است، در اغلب موارد حاکمان و قدرت حاکمیت که مالزم با حق امر و نهی و حق تصرف در بیت
تصادی ش فساد اخالقی، اقتواند برای صاحباننماید. قدرت میبه استبداد و استکبار میکارگزاران را وسوسه 

ری های کنترل قدرت حاکمیت پیشگیطغیان و سرکشی از قانون را به همراه داشته باشد. یکی از راه و زمینۀ
ارگزاران ری، کبرای پیشگیری و مقابله با فساد ادا (ع)های ایجاد چنین مفاسدی است. حضرت علیاز زمینه

دان و مستب درد که باعث گرایش به شیوةان بیاندوزی، معاشرت با ثروتمندرا از زندگی تجمالتی و مال
اندیشی، رعایت حقوق مردم اعم از مسلمان زیستی، آخرتداشتند و آنان را به سادهشد، بازمیمستکبران می

ند، همچنین با گماشتن بازرسان مخفی تمام نمودو غیرمسلمان، حتی به رعایت حقوق حیوانات سفارش می
ز پست و ا استفادهسوءچینی برای ی هرگونه توطئهاعمال کارگزارانشان را با دقت زیر نظر داشتند و زمینه

 بردند.مقام را از بین می
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 توصیه به ساده زیستی. 2-5-1-1

زمانی حکومت را به دست گرفتند که جامعه شاهد روی آوردن بزرگان و سرشناسان به  (ع)حضرت علی
 و حساببی ةپیشین، استفاد ۀهای خلیفدلیل بذل و بخششزندگی تجمالتی بود، کارگزاران حکومت نیز به

ز چنین ا برای پیشگیری علی)ع(حضرت  .دانستندالمال را حق و خود را الیق زندگی شاهانه میکتاب از بیت
ضعیف جامعه دعوت و از  ۀزیستی در حد طبقانحرافی در دستگاه حکومتشان، کارگزارانشان را به ساده

ین البالغه و غیر آن بیانگر اهمیت اهای گفتاری و نوشتاری امام در نهجتوصیه .نمودندگرایی نهی میتجمل
ارث که قاضی منصوب از طرف ایشان، وقتی امام خبردار شدند شریح ابن ح. موضوع در نزد آن امام است

(. آن 3/نامه) ای به بهای هشتاد دینار نموده است، او را مورد سرزنش قرار دادنداقدام به خریداری خانه
ب خداوند بر پیشوایان حق واج»: دارندگونه بیان میزیستی پیشوایان مردم را اینحضرت دلیل لزوم ساده

 «سو کنند تا فقر و ندارى، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاندکرده که خود را با مردم ناتوان هم
بدین جهت بوده که آن  بر شریح علی)ع(خشم امام » :اندالبالغه گفتهن نهجبرخی از شارحا (.201/)خطبه

 یا رشوه و یا با امر الهی مخالفت نموده سوی حرام دراز کندیح دستش را بهشر دادندحضرت احتمال می
 .(4/121 :1333)موسوی، « گرفته باشد

چنین فرصتی را به قاضی کوفه داده باشد که از  امام)ع(رسد که بعید به نظر می» :اندبرخی دیگر گفته    

خواهد بفرماید: کسی که قاضیِ جان و مال و ناموس مردم میبلکه  ای خریده باشدخانه ،راه حرام و رشوه
 .(1/42 :1313، مکارم)« زیستی را پیشه کند و الگوی مردم در این قسمت باشدساده است بایستی

نمودند اما مؤاخذه و عموم مردم را به ساده زیستی دعوت می -السالمیهمعل - هرچند امامان معصوم    
ساده زیستی  ةت ویژیّاهمّ از توبیخ رسمی شخصیتی مثل شریح قاضی که دارای منصب حکومتی بوده نشان

 در سالمت کارگزاران حکومتی دارد.
 نهی از معاشرت با طبقه مرفه. 2-5-1-2

رفتن ت، تأسف از گهای ستمکاران در روز قیامیکی از عوامل مؤثر بر رفتار انسان همنشین اوست، از حسرت
نی با از همنشی(. در روایات 21/)فرقان« گرفتم!وای! کاش فالنى را به دوستى نمى ای»همنشین بد است: 

ردگان همنشینی با م»فرمایند: میوتمند خوشگذران، پیامبر اکرم)ص( جمله ثربرخی افراد نهی شده است از
دوق، )شیخ ص« تمند خوشگذرانیاند؟ فرمودند: هر ثرو! مردگان کیاناهللرسولمیراند، عرض شد یا دل را می

1403: 1/221.) 
رت کنند، حتی معاشداران نهی میی سرمایهرا از زندگی به شیوه تنها کارگزارانشان نه علی)ع(حضرت     

پسندند. عثمان ابن حنیف انصاری، فرماندار بصره در مهمانی داران را برای کارگزاران خویش نمیبا سرمایه
مان ای عثشوند، طی نامهکه امام از این ماجرا باخبر میجمعی از مرفهان بصره شرکت کرده بود، بعد از این

 ةگیری نسبت به شیو(. آن حضرت در بخشی از این نامه دلیل سخت47/نامهکنند )میابن حنیف را سرزنش 
کند آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی می»کنند: گونه بیان میزندگی کارگزارانشان را این
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فرسوده و دو قرص نان  مام شما از دنیای خود به دو جامۀگیرد. آگاه باش اشش روشنی میو از نور دان
هیهات »کنند: زیستی خود را بیان می، سپس در بخش دیگری از همان نامه دلیل ساده«رضایت داده است
که در یهای لذیذ برگزینم، در حالدارد که طعامبر من چیره گردد و حرص و طمع مرا واکه هواى نفس 

کسى باشد که به قرص نانى نرسد و یا هرگز شکمى سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و  «یمامه»یا « حجاز»
 (.47/ه)نام« هایی که از گرسنگى به پشت چسبیده و جگرهاى سوخته وجود داشته باشدپیرامونم شکم

دارد  به دستامام عادلی که سیاست و قدرت را  بر خداوند»گیری امام به این دلیل بوده است که سخت    
الزم کرده است که با مردم فقیر و ضعیف خودش را تطبیق دهد زیرا این شیوه مانع سرپیچی فقرا از حکومت 

 .(3/431 :1333موسوی، ) «کندشده و سختی زندگی را برای آنان آسان می
هان ناشی از چیرگی هوای نفس، حرص و طمع که خوشگذرانی و معاشرت با مرفّاینبیان با  (ع)امام    

 ر حذربشد شان میاز جایگاه شغلی سوءاستفادهو  کارگزارانش را از گناهان کلیدی که منشأ تخلف است
 داشته است.

 نهی از استبداد. 2-5-1-3

از قدرت  سوءاستفادهنهی برای حاکمان و در مقابل، تکلیف رعیت به اطاعت یکی از عوامل  و حق امر
به این نکته توجه داشته و فرماندارانشان را از استبداد  (ع)حضرت علی .شودحاکمیت و سبب زورگویی می

کارگزار دولت حق ندارد » (.7 نامه« )تو حق ندارى نسبت به رعیت استبدادى ورزى: »نمایندرأی نهی می
بدون مراجعه به ولی امر و امام مستقالً تصمیم بگیرد  ق به مسلمینف اموال متعلّت و در تصرّکه در امور رعیّ

 «های خاص مالی است که همه باید زیر نظر امام انجام بگیردزیرا دولت اسالمی دارای سیاست و برنامه
 .(4/133 :1333)موسوی، 

ن و وهای پیدایش فساد اداری است و در مقابل آن اطاعت از قاناستقالل و استبداد رأی یکی از زمینه    
ها در نظام ناهنجاری از -که تحت تدبیر حاکم اسالمی باشد  - حرکت در چارچوب سیاست کالن جامعه

 .داردیبازماز خودسری و استبداد  فرماندارانش را امام)ع(شود؛ به همین دلیل میمانع اداری 
 تأکید بر رعایت حقوق رعیت. 2-5-1-4

اند. ازجمله سخنان در مقام عمل و سخن بیشترین عنایت را به رعایت حقوق مردم داشته (ع)حضرت علی
سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر »آن حضرت است: 

که  مالقات کنمتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالى کشیده شوم، خوش سوآنیا  سوینابه 
 (.224/)خطبه« به بعضى از بندگان ستم و چیزى از اموال عمومى را غصب کرده باشم

دانستند، در ضمن مکاتباتی با مأموران و که خود را موظف به رعایت حقوق مردم میبر اینایشان عالوه    
حقوق فردی و اجتماعی آحاد فرماندارانشان اخالق اداری را ترسیم و کارگزارانشان را موظف به رعایت 

 اند:آوری مالیات نوشتهای خطاب به مأموران جمعاند. در نامهجامعه ـ چه مسلمان و چه غیرمسلمان ـ نموده
های مشروعش محروم نسازید و براى گرفتن مالیات از هرگز کسى را از نیازمندى او بازندارید و از خواسته»
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ی کارى او را نفروشید و براى گرفتن درهمى، و مرکب سوارى و برده های تابستانى یا زمستانىمردم، لباس
 (.71/)نامه« کسى را با تازیانه نزنید

ت ایّرمالیات حق ندارند مردم را ناچار و مجبور به فروش ضرو یآورجمعن رامنظور امام این بوده که مأمو»    
 (.2/714 :1337، بیهقى کیذرى) «زندگیشان کنند

تر از در سر راه هیچ مسلمانى را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر و افزون»فرمایند: دیگر می یادر نامه    
ی کسى مشو، سپس با حقوق الهى از او مگیر. هرگاه به آبادى رسیدى، در کنار آب فرود آى و وارد خانه

م کن و در سالم و تعارف و ها سالسوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار گیری، به آن آرامش و وقار به
 (.27/)نامه« مهربانى کوتاهى نکن

کایتشان را به تمیم سبب شد آنان شی بنیابن عباس از تعابیر و القاب ناخوشایند نسبت به قبیله ةاستفاد    
 ای ابن عباس را به خاطر این رفتارشضمن نامه (ع)تمیم امامدنبال شکایت بنیببرند، به (ع)نزد امام علی

ی آزار و اذیت معنوی مسلمانان را به فرماندارشان دهند و به این وسیله اجازهورد توبیخ و سرزنش قرار میم
 (.4/317: 1332میثم، دهند )ن.ک. ابن نمی
درت قنتیجه گرفت که حق فرمانروایی و  توانمی ،ت بر والی حق داردت و رعیّکه والی بر رعیّجاییاز آن    

ومت به این معنا که حک .ت محدود گردیده استی و معنوی رعیّحقوق مادّ وسیلۀهمدیریتی بناشی از جایگاه 
ای امام هی مردم کند. توصیهتجاوز به حقوق معنوی و یا مادّ ای برایتواند داشتن حق حاکمیت را بهانهینم

 از قدرت است. سوءاستفادهبر منع  یبه رعایت حقوق مردم دلیل علی)ع(
 ه به رعایت حقوق حیواناتتوصی. 2-5-1-5

ها، سایر موجودات نیز دارای حقوقی هستند که رعایت آن حقوق الزم و ضروری است. بر انسانعالوه
ر رفتار گیگر و سختمانند اشخاص سلطه»اند: کارگزارانشان را به رعایت این حقوق توصیه نموده (ع)علی

در رساندن حیوانات آن را به دست چوپانى که خیرخواه »(. 27/)نامه« نکن، حیوانى را رم مده و هراسان مکن
 «گیر باشد و نه ستمکار، نه تند براند و نه حیوانات را خسته کند، بسپارو مهربان، امین و حافظ که نه سخت

 )همان(. 
هرگاه حیوانات را به دست فردى امین سپردى، به او سفارش »فرمایند: در بخش دیگری از همان نامه می   
دن اش زیانى وارد نشود. در سوار شتا میان شتر و نوزادش جدایى نیفکند و شیر آن را ندوشد تا به بچه کن

بر شتران عدالت را رعایت کند و مراعات حال شتر خسته یا زخمى را که سوارى دادن براى او سخت است، 
علف ی بىن علفزار است، به جادههایی که دو طرف آها را در سر راه به درون آب ببرد و از جادهبنماید. آن

نکشاند و هرچندگاه شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند و هرگاه به آب و علفزار رسید، فرصت دهد تا 
« هو کوفتکه به اذن خدا بر ما وارد شوند، فربه و سرحال، نه خسته علف بخورند و آب بنوشند تا آنگاه 

 )همان(.
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ه ب بلکه ،به رعایت حقوق حیوانات حکایت از این دارد که حق حاکمیت مطلق نیست امام)ع( توصیۀ    
 گردد.محدود می زیستیطمحشمار دیگری از جمله حقوق جانوری و حقوق حقوق بی وسیلۀ

 رعایت حقوق غیرمسلمانان. 2-5-1-6

مسلمان و چه  کنند چهی مردم توصیه و سفارش میمالک اشتر را به مهربانی با همه (ع)حضرت علی
؛ زیرا مردم ه و با همه دوست و مهربان باش...مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار د»غیرمسلمان: 

 (.73/)نامه« باشندی دیگر همانند تو در آفرینش میای برادر دینى تو و دستهاند: دستهدودسته
ن فرستند، ایطرف اهواز میاو را به  کهیهنگامبه معقل ابن قیس  (ع)های امیرالمؤمنینازجمله سفارش   

 (.2/71 :1337الحدید، ابى)ابن« بر اهل قبله هرگز ستم مکن و بر مردم اهل ذمه ظلم مکن»است: 
 های محلعمر بن ابى سلمه ارحبى را از بدرفتاری نسبت به مجوسی دیگر جاییدر  (ع)حضرت علی    

ات، از خشونت و خدا و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریپس از نام »دارند: اش بر حذر میفرمانداری
 ها اندیشیدم، نه آنان را شایستۀنآة قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلى تو شکایت کردند. من دربار

اند و نه سزاوار قساوت و سنگدلى و بدرفتاری هستند؛ زیرا که با ما نزدیک شدن یافتم؛ زیرا که مشرک
اند؛ پس در رفتار با آنان، نرمى و درشتى را به هم آمیز، رفتارى توأم با شدّت و نرمش داشته باش، پیمانهم

 (.11/امه)ن« روی را در نزدیک کردن یا دور کردن، رعایت کناعتدال و میانه
ویی خعنوان فرماندار مصر منصوب کردند، او را به نرمکه محمد ابن ابی بکر را به آن حضرت هنگامی     

ای به ( و نیز در نامه3/37 :1331الحدید، أبیابنبا مسلمان و برخورد عادالنه با اهل ذمه سفارش نمودند )
( 4/172 :1343میرجهانی، )« دار و بر ذمیان ستم مکنمسلمانان را عزیز ب»نویسند: یزید بن قیس ارحبی می

)جرج  «نه ستم ببینند و نه حقی از حقوق آنان پایمال گردد»کنند: و در پیمان با مسیحیان نجران قید می
 (.1/323: 1331جرداق، 

های تیّاقلّ ،ها با سوءاستفاده از قدرتی که در اختیار دارندتاریخ بشریت نشان داده است که حکومت    
نش نشان از با فرماندارا امام)ع(دهند؛ مکاتبات مهری و گاهی نیز مورد ستم قرار میمذهبی را مورد بی

 های مذهبی نزد آن حضرت دارد.تیّحقوق بشر خصوصاً حقوق اقلّ جایگاه ویژة
 نظارت مخفی. 2-5-1-7

شور است، ک مال و تسلط بر خزانۀالف در بیتترین عوامل فساد مدیران، توانایی و اختیار تصریکی از مهم
 شوند. از چنین توانایی می سوءاستفادهایمان وسوسه به  در صورت نبود کنترل و نظارت، مدیران سست

نظارت از اموری است که هم نوع درونی آن الزم است و هم نوع بیرونی آن از انواع »گفته شده است : 
کنترل بنابر این  .(7 :1312)حلیمی جلودار، « صنعتی آنبیرونی، هم نوع انسانی آن ضروری است و هم نوع 

قال ع آنان امری ضروری و موافق با سیرةآشکار و پنهان برای آگاهی از رفتار مدیران و جلوگیری از خیانت 
( از این شیوه برای نظارت بر عملکرد فرماندهان خویش استفاده صو مورد تأیید شرع است. پیامبر)

( سپاهى صهرگاه که پیامبر)»کند که فرمودند: نقل می (ع)االسناد روایتی از امام رضانمودند. مؤلف قرب می
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کردند، برخى از افراد موثّق و مورد فرستادند و فرماندهى براى آن تعیین و نصب مىرا براى مأموریت مى
« نندگزارش ک (صگماشتند تا در رفتارش تجسّس کرده و به پیامبر)اعتماد خود را نیز مخفیانه بر او مى

تنها خودشان با گماشتن ناظر مخفی رفتار کارگزارانشان را زیر نه  (ع)(. حضرت علی342: 1413)حمیری، 
ند که کردداشتند، بلکه دیگر مدیرانشان را توصیه میگرفتند و آنان را از هرگونه خیال خیانت بازمینظر می

های حضرت به شُریح بن حارث، عثمان بن حُنیف، تر ناظر مخفی بگمارند. نامهپایین بر رفتار کارگزاران ردة
مصقله بن هُبَیره، زیاد بن ابیه، ابوموسی اشعری، مُنذِر بن جارود عبدی، محمد بن ابی بکر و عبداهلل ابن 

، 47، 44، 43 ،34، 3های نامهاند )رت نگاشته شدهگزارش ناظران آشکار و پنهان آن حض به دنبالعباس 
والن شهرها و قرای عراق ؤکعب بن مالک را مأمور نظارت و بازرسی بر عملکرد مس (ع)امیرمؤمنان. (31، 33

وی شما از آنچه در دهد که پسرعمابواالسود دئلی به امام گزارش می(. 4/141 :1333)محمودی،  کردند
نها تاختیار داشته بدون اطالع شما استفاده نموده است و من هم تحمل کتمان آن را از شما ندارم. امام نه 

دانند و بعد به او شماردند، بلکه آن را موجب اصالح حاکم، والی و امت میاین کار ابواالسود را زشت نمی
ین کار نمایند که اکنند، سپس به او سفارش میارشگر فاش نمیعنوان گزدهند که نام او را بهاطمینان می

لم »شمارند: افتد، گزارش کند و این گزارش دادن را واجب الهی میچه را اتفاق میرا ادامه بدهد و هر آن

 صالح، فانك بذلك جدير و هو ةأعلمه بكتابك اليّ، فال تدع اعالمي ما يكون بحضرتك مما النظر فيه لالم

دهند بر اعمال به مالک اشتر دستور می (ع) (. حضرت علی1/31 :1333شوشترى، « )حق واجب للّه عليك

و جاسوسانى راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسى »... زیردستانش ناظر مخفی بگمارد: 
(، سپس در بخش بعدی به 73/)نامه« ى با رعیت خواهد بودداری و مهربانپنهانى تو از کار آنان سبب امانت

 همان(.(های مأموران مخفی ترتیب اثر بدهد کنند به گزارشاو توصیه می
 تدلیلی بر لزوم و مشروعیّنهان مدیران سابرسی و تحت نظر گرفتن آشکار و در ح علی)ع(امام  سیرة    

 حکومت است. ناناحتمالی کارک هایسوء استفادهجلوگیری از خیانت و این شیوه در 

 کنندگان از قدرت استفادهسوءهای عملی برخورد امام با شیوه. 2-5-2
بیخ تو عالوه بری ناروا از قدرت سبب زیان مادی یا معنوی فرد یا جامعه شده است، در مواردی که استفاده

شخص خطاکار و یادآوری خطایی که مرتکب شده است، در برخی موارد کارگزارشان را عزل و در مواردی 
اند و در صورت سرپیچی از فرمان خطاکار را به که ضرر مالی ایجاد شده، دستور به جبران خسارت داده

 اند.عقوبتی سخت تهدید نموده
 عزل خطاکار. 2-5-2-1

ت داری اسی آن مکلف به امانتاسالمی حق نیست، بلکه یک امانت است و دارندهپست و مقام در نظام 
گردد. این شیوه شود و از مقامش عزل میدر امانت، مورد امانت از او گرفته می که در صورت اثبات خیانت

ز بردند. در زمان خالفت آن حضرت، زنی ادر برخورد با کارگزاران خائن به کار می (ع)را حضرت علی
برای تحصیل صدقات گماشته بود و او ستم  (ع)از فردی که امیرالمؤمنین همدان به نام سوده بنت عمارهبنی



  البالغهمنع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج          011

 

 

ورزیده بود، نزد آن حضرت شکایت کرد. امام بعد از شنیدن ماجرا گریستند و سپس سرشان را به آسمان 
ر ها نگفتم که بدانی که من به آنبار خدایا! تو خود بر من و بر ایشان گواهی و می»داشته و گفتند: بر

چون این »ند: کردشتند و در نامه قید ای به او نو، آنگاه نامه«بندگانت ستم کنند و یا حقی را زیر پا بگذارند
 «ام را خواندی، آنچه را که از پُست ما در دست توست نگهدار تا کسی بیاید و آن را بگیرد. والسالمنامه

 (ع)که امیرالمؤمنین شده است(. در مستدرک الوسائل از عوالی الاللی نقل 232: 1311)محدث اربلی، 
چرا »د: پرسیصب کرده بودند، سپس او را عزل نمودند. ابواالسود از امام عنوان قاضی نابواالسود دئلی را به

دیدم  من»امام در جواب فرمودند: « ام؟ام و نه جنایتی مرتکب شدهکه نه خیانتی کردهعزلم نمودی در حالی 
ابوموسی  (ع)حضرت علی (.13/371: 1401 ،محدث نوری« )که صدایت را از صدای خصمت باالتر بردی

 :3 ،اتداشت، عزل نمودند )آشتیانى و امامى، بیکه مردم را از یاری امام در جنگ صفین بازمیرای اینرا ب
 (.11/71 :1341الحدید، ابىالمال عزل کردند )ابن( و منذر ابن جارود را هم به سبب خیانت در بیت434
 اندهت مدنی مطرح نمودولیّمسؤعنوان یکی از اهداف دیده را بهدانان رضایت زیانکه حقوقبا توجه به این    

آن  شود کهبا رفتار خویش سبب ضرر معنوی  که کارگزار حکومت در مواردی ؛(1310:33عزیزی، )حاجی
 ای در جلب رضایتعنوان شیوهعزل شخص خطاکار را بهتوان می با پرداخت مال قابل جبران نباشد، ضرر
 دیده مطرح نمود.زیان

 (ولیت مدنیؤمس)خسارت  ۀمطالب. 2-5-2-2

زیان  ةهرگاه به سبب خطای شخصی و عمل غیرقانونی کارکنان دولت به کسی زیانی وارد آید، واردکنند
امتیازات  ةول جبران خسارت وارده است، اما اگر کارکنان دولت در راستای مأموریت اداری و در محدودؤمس

ه به ول نخواهد بود. در مواردی شبیؤقانونی و بدون عمد و تقصیر به کسی زیانی برسانند، شخص مأمور مس
ز های جانی یا مالی ناشی ااند مانند خسارتالمال دانستهولیت جبران خسارت را از بیتؤا مساین مورد فقه

 (.231-3/231: 1423خطای بدون تقصیر قاضی )جمعی از پژوهشگران، 
البالغه که خطاب به فرمانداران مناطقی است که سپاهیان اسالم از نهج 30 ۀدر نام (ع)حضرت علی    
کنند، میان ضررهای ناشی از عمل غیرشرعی سپاهیان و ضررهای ناشی از اضطرار سپاهیان جا عبور میآن

های الزم برای رعایت حقوق مردم را به صیهاند که تواند. امام در ابتدای این نامه یادآور شدهفرق گذاشته
ن مسیر ای به فرماندارااند؛ لذا در نامهاند، اما احتمال خطا و اشتباه سپاهیان را نادیده نگرفتهسپاهیانشان داده
اند: یک قسم ضررهای ناشی از رفتار های ناشی از عبور سپاه را به دو قسم تقسیم نمودهعبور سپاه زیان

یت ولؤرد ضررهای قسم اول از خود رفع مساه و دوم ضررهای ناشی از اضطرار سپاهیان. در موغیرقانونی سپ

 اند با خطاکارانو به فرمانداران محلی دستور داده« الْجَيْشِ ةأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَ إِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّ»اند: نموده

و در مواردی که توان برخورد ندارند، « تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْئاً ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمفَنَكِّلُوا مَنْ »سپاه برخورد کنند: 
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وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْشِ فَارْفَعُوا إِلَيَّ »شکایت را به خود امام که به دنبال سپاهیان است، ارجاع بدهند: 

 «.مَظَالِمَكُمْ

برای سپاهیان استثنا و مجاز دانسته  ،ع اضطرارت در حد رفهای قسم دوم یعنی تصرفادر مقابل، ضرر    

، «الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً الي شبيه ةالْجَيْشِ إِلَّا مِنْ جَوْعَ ةأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَ إِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعَرَّ»شده است: 

وا أَيْدِ َ كُفُّ»عت سپاه از چنین تصرفاتی را ندارند: دهند افراد محلی حق تعرض و ممانسپس امام دستور می

بنابراین براساس دستور امام مردم مغلوب اوامر ؛ «سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّتِهِمْ وَ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَثْنَيْنَاهُ مِنْهُمْ

 ولیتؤضطرار رفع مساند، اطور که فقها در بحث ضمان شخص مضطر گفتهحکومتی هستند، اما همان
های ناشی از اضطرار سپاه باید جبران شود؛ (. بر این اساس خسارت1/212 :1421کند )موسوی خمینی، نمی

اند به معنای چیزهایی است که در آن مردم مغلوب سپاه شده« وَ مَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ»لذا عبارت 

اتوانی مردم و فرمانداران محلی در دفع ضرر است یا به سبب اطاعت از دستور و این مغلوبیت یا به سبب ن
 هایی را که فرمانداران محلی قدرت دفع آن را نداشتند و همچنین زیانامام است؛ لذا امام رسیدگی به ظلم

فَارْفَعُوا إِلَيَّ مَظَالِمَكُمْ وَ  وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْشِ»دانند: ی خود میناشی از اضطرار سپاه و رفع آن را وظیفه

 .«اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ةبِمَعُونَمَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَا لَا تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِي فَأَنَا أُغَيِّرُهُ 

مت، حکو پیشین در ادارة فۀمدیریتی خلی آن حضرت در روزهای آغازین حکومتشان ضمن بیان فساد    
ه سومى کتا آن»فرمایند: سوم و کارگزارانش را متذکر شده، می المال توسط خلیفۀناروا از بیت هایاستفاده

به خالفت رسید، دو پهلویش از پرخورى باد کرده، همواره میان آشپزخانه و دستشویى سرگردان بود و 
المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر ه به پا خاستند و همراه او بیتامیّخویشاوندان پدرى او از بنى

ی او باز شد و اعمال او قدر اسراف کرد که ریسمان بافتهعثمان آن ای که به جان گیاه بهارى بیفتد،گرسنه
 (.3/)خطبه« بارگی او نابودش ساختمردم را برانگیخت و شکم

 هآنچای اعالم فرمودند هر در روز دوم خالفتشان در ضمن خطبه (ع)بنابر نقل ابن عباس حضرت علی    
اند، در هر جا و در دست هرکسی باشد، آن را به المال برداشتهقبل و کارگزاران او به ناروا از بیت ۀخلیف

 فهو مردود في بيت -و كل مال أعطاه من مال اهلل -أقطعها عثمان ةأال إن كل قطيع»گرداند: المال بازمیبیت

 (.1/231 :1337الحدید، أبی  )ابن «المال

المال تاراج شده را هرکجا که بیابم به صاحبان اصلى آن به خدا سوگند، بیت»فرمایند: نیز میو     
یرا در عدالت گشایش براى عموم است و گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانى خریده باشند؛ زبازمی

 (.17/)خطبه« تر استکس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ستم براى او سختآن 
ت به که امر خالفهنگامی» المال استدر برگرداندن بیت (ع)ی امیرالمؤمنینعبارت فوق بیانگر عزم جدّ    

 (.1/334 :1333 ،حائرى« )بازگرداند مسلمانان را به آناننست که اموال رسید بر خود واجب دا علی)ع(امام 
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ارحان چه شآن بنا برحتی اگر آن اموال در امور خصوصی مثل مهر زنان یا خرید کنیزان صرف شده باشد.     
پس از بیعت مردم و در دست گرفتن امور حکومت به تمام کسانی  (ع)اند، حضرت علیالبالغه نقل نمودهنهج

 کرده، اموال سوءاستفادهی قبل و بذل و بخشش او و قدرت حاکمیت که تا آن زمان از قرابت با خلیفه
ال المکنند که تمام اموال را به بیتها اعالم میدهند و به آنالمال را به غارت برده بودند، هشدار میبیت

 :1337 مکارم شیرازى،ها خواهند گرفت )جبار از آناانند و در صورت سرباز زدن از این فرمان به بازگرد
ها را براى تسلّط بر مسلمانان هایی که در سراى عثمان بود و آناز آن امر فرمودند آن سالح پس(. »1/723

اقى اش بار نبرده بود، براى ورثهکهایی را که بهکار برده بود، ضبط کردند، ولى اموال دیگر و سالحبه 
 (.213: 1334)طالقانى، « گذارند

دهند حساب تمام اموالش و نیز درآمدهای امام بعد از گزارش خیانت یکی از کارگزاران به او دستور می    
ه، المال صورت گرفته یا نه و اگر صورت گرفتالمال را برای امام بفرستد تا روشن شود خیانتی در بیتبیت

پس از یاد خدا و درود از تو خبرى رسیده است که اگر چنان کرده باشى، پروردگار »چه مقدار بوده است: 
ای. به من خبر رسیده که کشت خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده

س ای، پار داشتى به خیانت خوردهتوانستی گرفته و آنچه را در اختیها را برداشته و آنچه را که میزمین
تر هرچه زودتر حساب اموال را براى من بفرست و بدان که حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سخت

 (.40/امهن« )است
با  المال را برداشته ودر موردی دیگر به ایشان گزارش رسید که یکی از کارگزاران مقداری از اموال بیت    

ازدواجی را با آن پرداخته  ۀها با آن خریده و هزینمدینه و طائف خریداری کرده و بردهآن امالکی در مکه و 
وفایی و خیانت این فرماندار او را مورد (. امام بعد از دریافت گزارش با ذکر بی20/37 :1373اى، است )کمره

از »ادند: المال درداندن بیتالمال متذکر شدند و دستور به بازگسرزنش قرار داده و ضمانت او را در قبال بیت
(. همچنین مصقله که فرماندار امام در فیروزآباد فارس بود، 41/)نامه« خدا بترس و اموال آنان را بازگردان

 الوه برعالمال مسلمین را میان اقوام خویش تقسیم نمود و که از امام اجازه بگیرد، بخشی از بیتبدون آن
ی اهواز اسیر شده بودند، با پرداخت غرامتی از ان اسالم را که در منطقهآن پانصد نفر از اسرای جنگی دشمن

رداند، المال برگالمال ـ معادل پانصد هزار درهم ـ خریداری و آزاد نمود به این نیت که بعداً آن را به بیتبیت
ای مصقله (؛ زمانی که گزارش کاره10/170 :1313ورزید )ن.ک: مکارم شیرازی، لل میولی در این کار تع

(، مانهالمال مورد سرزنش قرار دادند )از بیت سوءاستفادهرسید، او را به سبب خیانت در وظیفه و  (ع)به امام
المال کردند، اما مصقله تنها دویست هزار سپس ابوحره حنفی را مأمور دریافت و بازگرداندن اموال به بیت

عاویه به م (ع)ماند و برای فرار از حکم امیرالمؤمنینعاجز  گرداند و از پرداخت مابقیالمال بازدرهم را به بیت
خدا روى مصقله را زشت گرداند، کار »در زشتی کار او فرمودند:  (ع)( که امام212: 1337برد )غروى، پناه 

بزرگواران را انجام داد، اما خود چنان بردگان فرار کرد، هنوز ثناخوان به مداحى او برنخاسته بود که او را 
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تاده زحمت انداخت، اما اگر مردانه ایس ها را بهساکت کرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود که آن
 (.44/)خطبه« دادیمپذیرفتیم و تا هنگام قدرت و توانایى به او مهلت مىبود، همان مقدار که داشت از او مى

 از آنِر اگ المالشد و برگرداندن مال به بیتفرد حقیقی با ل به شخص زیان دیده اگر ویبرگرداندن ما    
ه شمار بمات نظام حقوقی اسالم ولیت مدنی است. این امر از مسلّال باشد از اهداف اصلی قوانین مسؤالمبیت
 ند.مامت و حکومتش بر آن پافشاری داشتدر دوران ا علی)ع(که امام به نحوی  رودمی
 کیفر نمودن خطاکار. 2-5-2-3

 ای موارد حضرتولیت کیفری ندارد، از همین رو در پارهؤولیت مدنی منافاتی با مسؤمس ،جرائمدر برخی 
یکی  که بهاند. آن حضرت بعد از اینمجازات داده ةولیت مدنی اکتفا نکرده و مجرمین را وعدؤبه مس (ع)علی

المال را بازگرداند، او را بیتدهند که اموال المال خیانت کرده بود، دستور میاز کارگزارانشان که در بیت
ولیت کیفری این نافرمانی متوجه او بوده و به ؤکنند که اگر از این فرمان سرپیچی کند، مستهدید می

و را کیفر یابم، ت و اگر چنین نکنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست»شدیدترین شیوه عقوبت خواهد شد: 
 «زنم که به هر کس زدم، وارد دوزخ گردیدو با شمشیرى تو را میخواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من باشد 

نع خویشاوندی ما که به او بفهمانند رابطۀبرای ای(، در پایان امید عفو و بخشش را از او گرفته و 41/)نامه
ه کردند کسوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می»نویسند: شود، خطاب به او میاز اجرای عدالت نمی

که حق را از آنان باز پس ستانم و رسیدند تا آندیدند و به آرزو نمیجام دادى، از من روى خوش نمیتو ان
 )همان(.« باطلى را که به دستم پدید آمده، نابود سازم

یوه ترین شالمال او را به سختدهند که در صورت خیانت به بیتهمچنین به زیاد ابن ابیه هشدار می    
ه بزیاد ابن ابیه تهدید  امام)ع(هدف »اند: گفته امام)ع(برخی در توضیح کالم (. 20 نامه)کیفر خواهند کرد 

 (72: 23-27 ، حلقه1334دخیل، « )بازداشت و تبعید بوده است
 هکند؛ آن حضرت در زمان خلیفاتصال به دستگاه خالفت ایجاد مصونیت نمی (ع)در نگاه امیرالمؤمنین    

سوم، ولید ابن عقبه را که فرماندار عثمان در کوفه بود، به سبب شرب خمر به کیفر شرابخواری مجازات 
 نمودند.

 

 گیرینتیجه

سط از این حق تو سوء استفادهو نیز  علی)ع(ی ناروا از حق حاکمیت در دوره قبل از خالفت حضرت استفاده
ده البالغه گردیهای نهجها و نگارش بعضی نامهبهسبب ایراد برخی خط (ع) برخی از کارگزاران آن حضرت

 آمد: به دستنتایج زیر  ،پژوهش حاضر با بررسی موارد آن در که است
ده هی است که مالزم با حقوقی گردیحاکمیت عهد و تکلیف ال ماهیت اصلی علی)ع( یرالمؤمنینام. از نگاه 1

از  هسوء استفاد نظریهو  قاعده الضررجمله از اند؛شدهمحدود عقلی و شرعی  قواعد یلهوسبه این حقوق که
 .حق
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بعدی با برخوردهای قاطعانه مانع  ۀی نخست با اقدامات پیشگیرانه و در مرحلدر مرحله علی)ع(. حضرت 2
خالقی تربیت ا عالوه برجهت پیشگیری  ؛ کهانداز قدرت توسط مدیران و کارگزارانشان شده سوءاستفاده

 ونه توطئۀیر نظر گرفته و هرگرفتار آنان را ز ناظران مخفیزیستی و گماشتن کارگزارانشان با توصیه به ساده
در مرحله بعد با مطالبه خسارت و برکنار کردن و مجازات نمودن با فرد خطاکار  ساختند.خیانت را خنثی می

 کردند.برخورد می
برای رعایت حقوق ملت ـ چه  به همین منظور و دارد ایجایگاه ویژه )ع(علیحقوق بشر در نگاه امام . 3

 دند.نمو مسلمان چه غیرمسلمان ـ دستورات الزم را به فرمانداران، فرماندهان و کارگزاران رده پایین ابالغ
 .اندقرار دادهنامه حقوق حیوانات نیز مورد توجه ها و بخشدر نامه

عزل از مقام حکومتی و دستور به حکومت و ملت،  ۀق و تکلیف در رابطبا بیان حدود ح . آن حضرت4 
ولیت مدنی و کیفری هر نوع عمل ؤمسعنوان ای موارد مجازات را بههای ایجاد شده و در پارهجبران خسارت

 .نمودنداجرا میغیرقانونی 
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 تهران: چاپخانه سوره.
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 .انتشارات اسالمی ، قم: دفترةالبالغنهجمن  ةالمستخرجو الحكم األمثال (. 1337) .غروى، محمد -
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 طالب. چاپ اول. تهران:. مصحح: عزیز آلالبالغةالسعادة في مستدرك نهجنهج(. 1333باقر. )محمودى، محمد -

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .(ره)مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى  :تهران .اول . چاپكتاب البيع .(1421) .اللّهموسوى خمینى، سید روح  -

 البیضاء.  المحجةدار  -. چاپ اول. بیروت: دار الرسول االکرامالبالغةنهجشرح (. 1333على. )موسوى، عباس -

میر جهانى  : حسنجابی. 4ج  .ةالصياغ ةمشكافي  ةالبالغمصباح (. 1343) .میر جهانى طباطبایى، سید حسن -

 (.مؤلفطباطبایى )

 .کتاب نشر : دفترجابی. چاپ دوم. 4ج  .ةالبالغنهج شرح(. 1332) .بحرانىمیثم  بن على بن میثم -

 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. انتشاراتقم:  .چاپ سوم .حکومت اسالمی .(1313) .احمد ،واعظی -


