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 چکیده

المللی بوده و مصوبات فراوانی در این خصوص ها و مجامع بینمورد توجه سازمان «امنیت انسانی» مقولةامروزه 
ران نظوجود دارد. گرچه تاکنون تعریف جامع و مورد اتفاقی از امنیت انسانی ارائه نشده است، ولی همه صاحب

 «سرهایی از تر»ها و مردم بوده و حداقل دو پدیده ، در ارتباط میان حکومت«امنیت انسانی»که موضوع  اندمتفق
بوده و از  زمینخداوند در  ةهای دین اسالم، انسان خلیفبر اساس آموزه شود.را شامل می «رهایی از احتیاج»و 

اسالم)ص( و علی)ع( و سایر  مکرم ینبنظری و عملی  ةیرقرآن، در س عالوه برکرامت ذاتی برخوردار است. 
ای هبا وجود آثار و پژوهشامنیت او توجه شده است.  تأمینویژه و جایگاه واالی انسان به شأنامامان همام)ع( به 

 پژوهشی «امنیت انسانی»متعدد و گوناگون در خصوص جایگاه انسان در نزد پیشوایان دین، تاکنون در موضوع 
(، به در نزد حضرت علی)ع« امنیت انسانی»با هدف تبیین جایگاه  مقاله حاضر رو درصورت نگرفته است. از این

ترین سی. اساپرداخته شده استای( ایشان ای و مراودهحکومتی )سه بعد توزیعی، رویه ةیردر س بررسی این مقوله
البالغه و دیگر کتب تاریخی است که در نهج حکومتی مأمورانبه کارگزاران و  امام)ع( هایدر این زمینه نامه مأخذ

افته پژوهش ی .است شده گرفتهتحلیلی بهره  -، از روش تحقیق توصیفیهدفآمده است. برای دستیابی به این 
زیرساخت و اساس هر نوع فعالیت پایدار « امنیت انسانی»دهد که در فرامین حکومتی حضرت، تأمین نشان می

 د شد. حکومت است که موجب جلب اعتماد عمومی خواه
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 مقدمه .1
ای بدست بر او هایآکنده از تالشتاریخ بشر  در زندگی بشر مقولة امنیت از جایگاه اساسی برخوردار است و

 )خصوصی، عمومی، ظاهری، باطنی و...(ای است که در ابعاد مختلفآوردن یا حفظ آن است. امنیت مقوله
 لة امنیتمقو و توسعة دانش بشری،پیشرفت  امروزه با عنایت به است.مورد توجه و نیاز بوده  حیات بشری

ی از آن ابعاد یک« امنیت انسانی»ن مطمح نظر قرار گرفته است. توسعه و تنوع یافته و در ابعاد گوناگو نیز
     برآمده است. در صدد بازنمایی جایگاه آن در سیرة حکومتی علی)ع(مقالة حاضر  که است

 مسئلهبیان  .1-1

عنوان هب از او در قرآن کریم است.ممتاز  نسبت به سایر موجودات هستی ، انساناسالمدین های مطابق آموزه
ظری ن سیرة سنت ودر قرآن،  عالوه بر. است شدهیمعرفکرامت ذاتی  و برخوردار از یاد شده خداوند ةخلیف

او  نشأو حفظ جایگاه و انسان جایگاه متعالی داشته  ،نیزامامان همام)ع(  اسالم)ص( و مکرم ینبو عملی 
است امنیت او به معنای عام  واالمقامبوط به این موجود به همگان توصیه شده است. یکی از وجوهی که مر

 از مباحث حائز« امنیت انسانی»امروزه  شود.به معنای خاص را نیز شامل می« امنیت انسانی»است که 
انی المللی و جهبینمصوبات  است، بلکهالمللی ها و مجامع بینمورد توجه سازمان اهمیت بوده و نه تنها

وجود دارد. گرچه تاکنون تعریف جامع و مورد اتفاقی از  کند،رعایت آن میها را ملزم به که دولتفراوانی 
وضوع م دارند. یکی اینکه نظراتفاق مسئلهدر دو نظران امنیت انسانی ارائه نشده است، ولی همه صاحب

رهایی از »حداقل دو پدیده  دوم اینکه و داردها و مردم حکومتبه رابطه میان ارتباط  ،«امنیت انسانی»
 مردم از روی ترس وای عمل کند که گونهحکومت بهیعنی ؛ شودرا شامل می «رهایی از احتیاج»و  «ترس

 .با حکومت در ارتباط نباشند نیاز
هجری(  04-53) به مدت چهار سال و نه ماه و حکومت قرار گرفت رأستنها امام از امامان شیعه که در     

ای از بیانات و مکتوبات ایشان در اختیار محققان امروزه مجموعه خوشبختانه وبر جامعه اسالمی حکومت کرد 
 ال اصلی پژوهش حاضر این است که: ؤرو ساز این .باشدمی حضرت علی)ع( ،و پژوهشگران است

  حکومتی ایشان چه وضعیتی داشته است؟ سیرةدر  «امنیت انسانی» ةمقول -
 االت فرعی:ؤس
 در فرامین حکومتی حضرت چگونه است؟  «امنیت انسانی»جایگاه  -
 از دیدگاه حضرت چگونه است؟« امنیت انسانی»راهکارهای تحقق  -

 . پیشینه پژوهش1-2

و نیز معنای خاص اصطالحی آن، در کتب و آثار متقدمان اعم « امنیت انسانی» با توجه به جدید بودن بحث
ابن  "الفتوح"کوفی، ثقفی  "الغارات"مفید،  "الجمل"نصر بن مزاحم،  "الصفین وقعه"نگارانه نظیر ریختااز 

یا  ..طبرسی و. "اعالم الوری"اربلی،  "کشف الغمه"مفید،  "االرشاد"... یا آثار عالمان شیعی نظیر و اعثم
ابن ابی الحدید که به همراه بیان مطالب تاریخی است و سایر  "هالبالغشرح نهج"ویژه هالبالغه بشروح نهج
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صورت جزیی حتی به اندپرداختهزندگانی و حکومت امام)ع( بیان و بررسی  قبیل که به نوعی به آثاری از این
دگانی و زن سیرةه مربوط باست. در آثار پژوهشی مورد بحث قرار نگرفته  «امنیت انسانی» و موردی مقولة

« سانیامنیت ان»قل به صورت مستبهافزار با وجود حجم انبوه آثار در قالب کتاب و مقاله و نرمحضرت نیز 
لق شهری و دیگر آثار متعاستاد ری "دانشنامه علوی"در آثار متعدد استاد دلشاد تهرانی،  توجه نشده است.

ا مورد رالبالغه و نهجحیات سیاسی حضرت  و با اسلوب علمی صورت موضوعیکه به به سایر پژوهشگران
ح مباحثی را مطر به اختصار امنیت انسانی را به معنای عام مدنظر قرار داده و بعضاً، اندکندوکاو قرار داده

قواعد  مطالعة تطبیقی "ای نیز با عنوان مقاله اند.نپرداخته «امنیت انسانی» ةکدام به مقولو هیچ اندکرده
اثر  "«انهبشردوستالمللی گزارش قواعد عرفی حقوق بین»و « البالغهنهج»بنیادین حقوق بشردوستانه در 

 لمللیاکه به کلیاتی در خصوص مصوبات بین به چاپ رسیده البالغهستار عزیزی در فصلنامه پژوهشنامه نهج
ست ااز جمله آثار پژوهشی اثر دکتر پورعزت  "مدارمختصات حکومت حق"کتاب  البته،اشاره کرده است. 

 راهگشای نویسنده بوده است. ،چینش مطالب یو در نحوه که از لحاظ روش برای پژوهش حاضر مفید بوده

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

ویژه انسان بههای اسالمی در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی و کمی آموزه کیفی یباالظرفیت تبیین 
 گاه امنیتضرورت آشنایی جامعه علمی با جای در جهان امروز،« امنیت انسانی»اهمیت بحث  و امنیت او،

از  و کاربردی های عملینمونه ارائة سرانجام امام علی)ع( به انسان و امنیت او و مترقیانةانسانی و نگاه 
 د.بخشمیضرورت  راباره تحقیق و بررسی در این  دوران حکومت امام علی)ع(

 

 . بحث2

 «امنیت انسانی» شناسی. مفهوم2-1

با عبارات زیر  این واژه معنای رهایی از مخاطرات مختلف است.در کاربرد عام به  «امنیت»ة واژامروزه 
 ؛ایمنی در معرض خطر نبوده یا از خطر محافظت شود؛ ]یک موجود[شرایطی که در آن» است: شدهتعریف 

 ،موریو  کینگ)«از آن دورینبود خطر یا احساس ایمنی و  رهایی از غم و غصه و تشویش و اضطراب؛
1535: 335). 

در باب اینکه هدف امنیت در جوامع چیست و اولویت با امنیت حکومت است یا امنیت مردم، دو نوع     
 هدف امنیت،محورِ دولت هایمحور. در دیدگاههای مردممحور و دیدگاههای دولتدیدگاه وجود دارد. دیدگاه

 ی امنیتهستند. مقوله امنیت مرجع هدف مردم محور،انسان هایرهیافت است اما در دولت امنیت، مرجع
 نسانیا امنیت طلبد و معتقد است،می چالش به را محوردولت دیدگاه انسانی از نوع دوم است و به عبارتی،

 امنیت الزمه (. بر اساس این دیدگاه، 646: 1533کر،)باشدمی آن تأمین و تحقق ابزار ،دولت و هـدف است

 بازار و دموکراتیک و سیاسی هایسازمان حکومت، و باشد غایی هدف فرد کرامت و بقا، رفاه است که این

در این  (.35: 1533 بخش،)تاج شود گرفته نظر در غایی هدف این به نیل برای ایوسیله و دوم در جایگاه

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/44480/%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%db%8c%d9%86%da%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/44480/%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%db%8c%d9%86%da%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/44481/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/44481/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/44481/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/9017
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و در  اشندها بها باید مقدم بر دولتانسان ،د که در مطالعات امنیتیگیرقرار میمورد تأکید  این ایده دیدگاه،
 (.337 :1535، موری و کینگنیز دیده شوند) یرنظامیغکنار تهدیدات نظامی، تهدیدات 

 ةپای دو رمتمرکز بوده و ب افراد از حمایت بر انسانی امنیت ،در خصوص تعریف امنیت انسانی باید گفت    
 این رسازمان ملل ب انسانی امنیت کمیسیون . گزارشاست شده استوار «ترس از رهایی» و «نیاز از رهایی»

 اسـت کـسانی از حمایت و اساسی هایآزادی از معنـای حمایت بـه انـسانی امنیـت کـه تـأمین است عقیده
 زادیآ گونگونه انواع انسانی بر این اساس امنیت. دارند قرار شـرایط نابسامان در و خطـر معـرض در کـه

 خواست هب بنا اقدام برای آزادی و ترس از رهایی نیاز، از رهایی: زندپیونـد می و سازدمی مرتبط یکدیگر به را
 سربلند زندگی ،ترس از رهایی و نیازمندی از رهایی بر عالوهبرخی  (.6: 1533 فام،)یزدان«خویش سود و

 (.34: 1533 بخش،)تاجاندرا نیز در مفهوم امنیت انسانی گنجانده)پرکرامت( افراد 
 داتتهدی از سالمت و ایمنی ،ی اول: حوزهگیردبر میراز لحاظ معنایی دو حوزه را د انـسانی امنیـتامروزه     

 ناگهانی خوردن برهم از بودن امان در ،ی دومو حوزه سـرکوب و بیماری گرسنگی، چون ایدیرینه و مزمن
 أمینتتوان گفت میبر این اساس . باشد جوامع یا کار محل ،خانـه در اینکـه از اعم زندگی روزمره الگوهای

 شتی،بهدا غذایی، ادی،ـاقتص یتـکـه امن اسـت ـدیعبُهفـت یرهیافـت اتخاذ تلزمـمس انیـانس امنیت
، موری و کینگ ؛645 :1533 ،کردهد) توجـه قرار مـورد را سیاسـی و اجتمـاعی شخصی، محیطی،زیست
1535 :337). 

 وعن مورد در آنان. داردوجود  نظراختالفنظران امنیت انسانی، بین صاحب یمفهوم گسترةدر خصوص     
را  انسانی امنیت به قائلین رو،از این .ندارنـد نظراتفاق گردد، امنیتی و شود داده اولویت باید که تهدیداتی

 .(646 :1533 کر،)تقسیم کرد (عموسّ) نگرگسترده و (قمضیّ) محدودنگر فکری نحلة دو بهتوان می
 از ـاتاجتماع و افـراد حفاظـت: »از اسـت عبـارت از امنیت انسانی ،محدودنگر مکتب به قائلین تعریف    

: 1533 فام،)یزدان ترس و خشونت از افراد رهایی( یا 646: 1533 کر،)«اشـکال خشونت دیگـر و جنـگ
 حصر درو من خـشونت داردو  تهدیـد از نگرانیدل از فراتر معنایی انسانی امنیت ،عموسّ مکاتبدر نگاه  .(6

 ع،موسـّ معنـای بـه (643 :1533 کر،باشد)می نیز احتیاج از آزادی بلکه، نیست، هراس و ترس از آزادی
 سبتن تهدید از رهایی و فقر از رهایی کافی، حمایت از برخورداری غذایی، امنیت امنیـت انسانی، مفهـوم

 همدیگر  کملم باشند، یکدیگر با تعارض در اینکه از بیش آنهابه عبارتی  .شودمی شامل را انسانی بـه شأن
 .(6: 1533 فام،)یزدان هستند

 ها(نورئالیست و ها)رئالیست اول مکتب :دارند امنیت انسانی وجود زمینة در سه مکتب حاضر حال در    

از  است. یـسیاس برنامه یک انسانی امنیت ، بلکه معتقدنددانندیم تحلیلی انضباط فاقد را امنیت انسانی

 مفهوم این دوم مکتب .دانندنمی باشد داشته مطالعه ارزش که رشیپذقابل را الگویی انسانی رو امنیتاین

 خشونت ةدارندنگه زنده عوامل ترس و از رهایی بر متمرکز مفهومی به آن تحدید بر ولی ردیپذیم را

رهایی از ترس،  از تری را مدنظر دارد. در این مکتب رهاییگسترده تعریف سوم کند. مکتبمی تأکید
 .(07: 1533 بخش،)تاجصول امنیت انسانی قلمداد شده استاز ا حرمتیبی از رهایی نیازمندی و
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 وابسته و مکمل ایرابطه افراد امنیت و حکومت امنیت بین ةرابطتوان گفت میاهمیت امنیت  دربارة    

 هم حکومت امنیت ،انسانی امنیت وجود بدون .شودمی منجر دیگری تقویت به یک هر تقویت و است

 ،است افراد رامتـک و رفاه بر انیـانس امنیت مفهوم تمرکز که اـآنج از .لعکسبا و است یافتنیندست
 شامل را آنها بین هرابط و مختلف خطرات از یامجموعه شوندمی گنجانده مقوله این در که هاییدیدـته

 ناکافی، درآمد مثل ؛باشند ملموس و عینی توانندمی ،کنندمی تهدید را انسانی امنیت که خطراتی شود.می

 عدم مانند ذهنی یا و غیره و مناسب آموزشی و بهداشتی خدمات به آسان دسترسی عدم فصلی، بیکاری

 توانندمی تهدیدات این غیره. و خشونت و جنایت از ترس حرمتی،بی خویش، سرنوشت کنترل در توانایی

 یا بوده که غیرمستقیم یا ،مندنظام شکنجه مثل ؛باشند شده هیدسازمان هدفدار صورتبهبوده و  مستقیم

 کلیدی ایهشبخ در ناکافی گذاریسرمایه مثل دارند ساختاری دلیل یا هستند کاریاهمال حاصل

 .(31: 1533 بخش،)تاجآموزش و بهداشت همچون اقتصادی و اجتماعی

 جایگاه انسان در نظر علی)ع(. 2-2

طبع متعلق  هستیم؛مواجه  فطرت و غریزه ،طبع :اصطالح سه با اسالمی منابع درخصوص ماهیت انسان  در
به سرشت و وجه نباتی انسان است، غریزه متعلق به بعد حیوانی انسان است و فطرت متوجه بعد انسانی و 

قوانین  .اندشریک حیوانات با غرایز در و ندامشابه نباتات با رشد و نمو در هاحقیقی انسان است. انسان
رشد  تواند ازناپذیر است. یک درخت نمیفاجباری و تخل طبیعی و غریزی در نباتات و حیوانات تقریباً

 دیگری منشأ از بشر در طبیعی قانون اما ؛اختیاری نیست زنبورهای عسل نیز بین کار بازایستد و تقسیم

 شده تعبیر فطرت به آن از دین زبان در که ییمنشأ. اوست سطح حیوانی از باالتر که گیردمی سرچشمه

 طبایع انسان از که میزان هر به .کند ترعمیق را انسان به ما نگاه نوع اندتومی فطرت به شدن قائل .است

 همان به گیردمی فاصله است خلقت موجودات سایر با او مشترك طبیعی حقوق یهزمین که غرایزی و

 برای را فطرت یهواژ متعال خداوند .ودشمی طبیعی افزوده قوانین از او آزادی و استقالل قدرت بر میزان

آنچه به انسان کرامت ذاتی  اسالم های دینآموزه اساس بر .است برده کار به خود و انسان رابطه بیان
. کرامت ذاتی انسان از بدو تولد با اوست، فطرت اوستکند، همان دهد و او را از سایر موجودات ممتاز میمی

 (.1 )نمودار دهدکند یا از دست میهای خود این کرامت را حفظ میلکن او با انتخاب
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 : وجود انسانی5 نمودار

چون تر قدقی عبارت بهکرامت انسانی در قاموس اوست.  سیاسی علی)ع( تابعی از سیرةدر  جایگاه انسان    
 عنوان حاکم قائل است.نزد علی)ع( کرامت دارد، برای او حقوقی بر گردن خود بهانسان 

تکریم و احترام به و  انسانی نفسعزتحفظ  برابری،ملزم به رعایت علی)ع( معتقد است که حاکم     
 .استدر برخورد با مردم  (517: 1533 شخصیت انسان)علیخانی،

تای اند و یا همرادر دینیب یا تراند و به عبارت دقیققت مساویدر نزد ایشان تمامی ابنای بشر در خل    
 .(35/)نامهانسانی

. در رودمی شمار بهانسانی، از گوهرهای ارزشمند وجود انسان  نفسعزتمناعت طبع و ، ایشاندر نزد     
ر فروخته آنها فخخبری بمانند؛ نباید بر ها نباید تحقیر شوند؛ نباید در جهالت و بیانسان ،قاموس حضرت

در  مردم انبار استقبال حضرت در انتقاد از نحوة. (35/)نامهبا آنان رفتار شود یتیرعو با ادبیات ارباب و  شود
به خدا که امیران شما از این کار سودی نبردند؛ و شما در دنیایتان خود را بدان به رنج » :فرمود مسیر صفین

 .کرامت انسان، ناسازگار استزیرا با ( 53/حکمت)«... شوید ومی افکنید و در آخرتتان بدبختمی
یاسی، های سگذاریتکریم و احترام به شخصیت انسان و حفظ حرمت انسانی، جایگاه خاصی در سیاست    

داشت و حرمت انسانی را بر همه چیز مقدم می ایشان حفظداشت.  اقتصادی و اجتماعی حضرت علی)ع(
 ، حفظبهتربه عبارت  .بود های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیدر عرصهبه پرداخت بهای آن حتی حاضر 

 و رودمیر سیاست و حکومتش به شمار د امام علی)ع( راهبردیهای حرمت و شخصیت انسانی، از برنامه
وان تاوصاف میبا این  د.نزموج می و رفتار امام)ع( هسیرپایبندی به اصول انسانی و اخالقی، در جزء جزء 

 .زندیمدور  هاحول این محور علی)ع( با مردم رابطة گفت
 باود خ رابطة ،عنوان حاکم اسالمیمهم زیر را نیز باید مدنظر داشت که علی)ع( به نکتة ،این بر عالوه    

با مردم با حاکم  نوع رابطة )ع(. در نظر حضرتبیندمی یبعدسهی مجموعه افراد تحت حکومت را در یک
 منطقی،) حاکم با خود ةحاکم با خدا و دوم رابط ةاست اول رابط فیتعرقابلدیگر  ةرابطدر نظر گرفتن دو نوع 

 .(5 )نمودار (357: 1533

فطرت

غریزه

طبع
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 : روابط حاکم2 نمودار

 

فی( )من سلبیاصول )مثبت( و  ایجابیاصول  محوردو  رب دستورات حضرت در خصوص ارتباط با مردم    
 کردن سعادتمند اساس بر( ع)علی نزد در مدیریت فلسفه .(313-316: 1533 )جاوید،بندی استقابل دسته

 در مدیریت همچنین(. 163: 1537 بیضون،)ایشان بر گیریسخت و آنان سرکوب نه و است استوار مردم
 .(166 :)هماناست مردم میان ثروت توزیع در برابری و مساوات برقراری اصل بر مبتنی ایشان دیدگاه

 از حتی بلکه نیست، زندگی فقط نه انسانی شرافت و کرامت بدون زندگی دنیا این دردر نزد علی)ع(     
 نیروها داشتن جهت به شرافت و کرامت فاقد انسان که است بدیهی زیرا است، ترپست هم حیوانی زندگی

 شباعا برای و نماید هاانسان همه شرافت و کرامت نابودی و تخریب به اقدام تواندمی متنوع استعدادهای و
 .(131: 1536 مجیدی،)کشد خون و خاك به را هاانسان همه هایشخودخواهی

کومتی ح سیرةبه بررسی جایگاه امنیت انسانی در در ادامه با عنایت به تعاریف و مبانی تصوری فوق     
ری امنیت انسانی از مسائل جدید در جامعه بشپردازیم. ناگفته پیداست با توجه به اینکه مباحث علی)ع( می

کل ای بیش از چهارده قرن پیش که شپیچیده و گسترده در دوره نسبتاًوگو از این مباحثِ بوده، بحث و گفت
ا و ههای امروزی در عرصه رابطه میان حکومتبندیها و دستهها بسیط و ساده بوده و این تفکیکحکومت

امری دشوار است و هنوز در سطح کشف مبنا و شرح معنا قرار دارد و  طرفکی مردم وجود نداشته است، از
 های اسالمی است.آموزه ینیآفر مفهوماز سوی دیگر گویای ظرفیت باال و استعداد 

 امام علی)ع( حکومتی سیرةدر  امنیت انسانی. 2-3

که هر انسان از آن حیث که انسان است، فارغ  حقوق بشر، حقوق پایه و بنیادینی استاز منظر دین اسالم، 
از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالحیت ممتاز 

 (. مواردی نظیر033: 1533و فردی و نیز هر عنوان عارضی دیگری، از خداوند دریافت کرده است)باقرزاده، 
ادی، حق مالکیت فردی، حق داشتن امنیت، حق برخورداری از عدالت و برابری از حق حیات، حق داشتن آز

 البالغه به آن پرداخته شده است.است که در نهج حقوق بنیادینی
 اساس بربینی ایشان، رابطه حاکم و مردم نه در قاموس حضرت و با توجه به جایگاه انسان در جهان    

حق است. حضرت از اینکه مردمان از او بترسند یا تملقش کنند  اساس برترس است و نه بر اساس نیاز بلکه 

حاکم

خدا

خودمردم
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که در هر دو صورت با کرامت  ،بیزار است، چون ترس و تملق یا برای دفع ضرری است یا جلب منفعتی
حضرت چاپلوسی نزد حاکمان را ناپسند دانسته و  شود.ایمانی میبیساز انسانی همخوانی نداشته و زمینه

ا هدر نزد صالحان این است که گمان برند، آنین حاالت زمامداران تراز پست»داند: می حذر برن خود را از آ
اند و کشورداری آنان بر کبر و خودپسندی استوار باشد و خوش ندارم در خاطر شما بگذرد دار ستایشدوست

وال تکلّمونی کما » :دفرمو در همین خطبه و «باشمکه من ستایش را دوست دارم و خواهان شنیدن آن می

 .گوییدمگویند، سخن که با جبّاران و ستمگران سخن می سانآنبا من، (. 516/خطبه«)...تکلّمُ به الجبابرة

اند که بر او الزم است بسان پدر و مادر نسبت به آنان فرزندان معنوى حاکممردم از نگاه امام همچون     

ان والدین از فرزند کهچنان (.همان«)امورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهماثم تفقّد من ...»تفقد و مهربانى ورزد: 

 .و نیز نسبت به رعیت خود چنین باشکنند تخود تفقد و سرکشى مى
تى در نگاه کردن تبعیض قائل ححاکم باید بال رحمت و مهر خود را بر ایشان بگسترد و میان ایشان     

 .(همان) نشود
تالش و کوششى که براى اداره  خاطر بهدار حق ندارد هستند که زماممردم چنان محترم در نزد حضرت     

على رعيتك باحسانك او التزيد فيما کان من  و اياك و المنّ»دهد بر ایشان منت نهد: شئون آنان انجام مى

گوى نیازهاى آنان باشند و خود را در کارگزاران باید همواره در خدمت مردم بوده و پاسخ و( همان)«فعلك...

 .(مانهشان باشد)رسان آنان به مردم، زبانشان و تنها حاجبشان چهرهها پنهان نسازند؛ تنها پیاممیان حجاب
امنیت شهروندان و مقابله با  تأمینحکومت اسالمی را  مأموریتترین اهداف و حضرت یکی از مهم    

به دانی که مطالپروردگارا، تو می» فرمایدو می داندمال، آبرو و ناموس آنان می عوامل تهدید، تعرض به جان،
گری بوده و نه برای خواستن آوردن حکومت، نه برای تالش و رقابت در میدان سلطه بدستو اقدام ما برای 

-های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمینستیم نشانهخوازیادتی از مال دنیا، بلکه می

را ن کیفرها و احکام تو که از اجآهای تو اصالح را ظاهر کنیم، باشد که بندگان ستمدیده امن و امان یابند و 
نیکوکار  شود تاوسیله زمامدار، حق ضعیف از قوی گرفته میهب» (.151خطبه/«)بازایستاده به جریان بیفتد

 (.04/خطبه«)راحت شود و مردم از شر تبهکاران در امان باشند
 و هاعهدنامه و هافرمان مجموعه اساس برهای حکومت علوی را نظران، ویژگییکی از صاحب    

 البالغه چنین برشمرده است:آمده در نهج هایدستورالعمل
 .دانستن مردم خدمتگزار واقع به را خود -1
 .دیدن مردم برای -ددار که لیتیؤومس در- را خود وجودی هدف -5
 ایشان. با برخورد در نمودن مالیمت و مردم با کردن مدارا -5
 مردم. با برخورد در عبارات زیباترین و کلمات بهترین گرفتن کار به -0
 خدمتگزاری. در استقبال یروحیه داشتن -3
 عالقه. و میل و یاخالقخوش با مردم کارهای و امور دادن انجام -6
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 ایشان. منکر از نهی و معروفامربه از استقبال و مردم نصیحت و انتقاد شنیدن در بودن پذیرا -3
 مردم. حرمت و عزت و کرامت خالف و یرانسانیغ رفتار هرگونه از پرهیز -3
 مردم. یهاخواسته و نیازها و تقاضاها با برخورد در بودن بردبار و بودن پرحوصله -7

 مردم. کارهای حبس از پرهیز -14
 مردم. امور دادن انجام در ریتأخ از پرهیز -11
 مردم. با برخورد در روییگشاده و روییخوش -15
 مردم. کارهای و امور دادن انجام در تبعیض هرگونه از پرهیز -15
 .رجوعارباب حقوق دقیق رعایت -10
 نچهآ نینداختن خیرتأ و به ایشان کارهای دادن انجام و مردم با رفتار در آن رعایت و عدالت از پاسداری -13
 شود. انجام باید
 شود. داشته پاس باید آنچه در مساوات رعایت -16
 خالفکاری. و خالف هرگونه از پرهیز و مردم با رفتار در قانون از پیروی -13
 آنان. حق هایخواسته گرفتن انجام جهت در مردم کارهای پیگیری -13
 :1537 تهرانی، دلشاد)گوییدروغ و کاریپنهان کاری،فریب هرگونه از پرهیز و مردم با صادقانه برخورد -17

035-030.) 
زیع تو در انسانیامنیت  است: شدهیبررسالبالغه در سه حوزه در این پژوهش، امنیت انسانی در نهج    

 لبالغهادر نهج امنیتمراوده. هر سه نوع  در انسانیامنیت و  حکومتی رویه در انسانیامنیت قدرت و ثروت، 
با مجموعه متنوعی از معانی در دیدگاه امام علی)ع(، حق  واژة. (5 )نمودار است فیتعرقابلبر محور حق 
ذیرد اما پحق تفسیر نسبی نمیدر این دیدگاه،  سزا، تکلیف، حقیقت، واقعیت و تعهد. رینظمرتبط است؛ 

شناخت حق،  یوسبهحق مفهومی ثابت دارد ولی به سبب سیر استعالیی انسان  یابد.طور نسبی تحقق میبه
ت بر حق است، اما انسان محدود حج عهده برویل حق تأتفسیر و تبیین و  تدریج قابل اصالح است.به

لی)ع( حق در حکومت امام ع تواند در مسیری یادگیرنده، تکاملی و استعالیی به حقیقت آن نزدیک شود.می
محور حکومتی امام)ع( سزاوار در گفتمان حق .(51: 1533)پورعزت، است( حکم خدا و سنت نبی)صهمان 

ستیز مالی گردد و در گرداب استضعاف فرو رود و نیز ی مالی آدمی اسیر فقر ایمانعرصهنیست که در 
ا نماید و فانی اکتفکه از آخرت درماند و به این جهان  به اقتصاد خویش بپردازد چنانآنشایسته نیست که 

اقی ستیز گرفتار آید و در باتالق استضعاف بیست که انسان در وضعیت ترس ایمانبر همین اساس، سزاوار ن
بماند و دیگر مردمان را بر سرنوشت خویش حاکم بیابد و نیز شایسته نیست که بر دیگران سلطه جوید و 

 (.61و  03: همان)کم بر سرنوشت دیگران معرفی نمایدخود را حا
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 محورهای عملکرد حکومت حق: حوزه9 نمودار

)خطاب به اشعث بن قیس کندی والی  3های نامه ،اطناب کالممنظور دقت بیشتر و نیز جلوگیری از به    
)خطاب به  53مالیات(،  مأموران)خطاب به  53)خطاب به عبداهلل بن عباس والی بصره(، 13آذربایجان(، 

خطاب به یکی از ) 06)خطاب به عثمان بن حنیف فرماندار بصره(،  03بکر فرماندار مصر(، ابی بن محمد
 مستقیماً کهرا  البالغهنهج )خطاب به مالک اشتر نخعی( 35و  (المال)نامه به کارگزاران بیت 31، فرمانداران(

 .ستاگرفتهمورد بررسی قرار ای( ای و مراودهرویه )توزیعی، فوق در سه حوزهاند امنیت انسانی پرداختهبه 
 جز در مواقع ضروری های حضرت،نقل مستقیمی از بیانات و نوشته سعی بر آن بود کهدر مقاله حاضر، 

رم آسان ، کار را بر خوانندگان محتمسألهو چه بسا این مانع از این شد  ایشانبیان و رسایی زیبایی  ، امانیاید
 نماید.

 قدرت و ثروت توزیعدر  انسانیامنیت  .2-3-1

ه هایی کرا مدنظر قرار داده است و در نامه« امنیت انسانی» در توزیع قدرت و ثروت ،عنوان حاکمحضرت به
 به کارگزاران خود نوشته است این مهم را یادآوری نموده است.

 . توجه به سالمت وجدانی و اخالقی کارگزاران2-3-1-1

اشته باید د مالک حکومتی مورانأکارگزاران و م که ییهاویژگی حاکم مصر() اشتردر نامه به مالک  ایشان
 :شماردیبرمچنین  راباشند 

 .باتجربه باشند -1

 .باحیا باشند -5

 .های اصیل و شریف باشنداز خاندان -5

 پرهیزگار و خداترس باشند. -0

 سابقه در مسلمانی باشند.خوش -3
اخالق  زیرا»فرماید کند و میعنوان می انسانی افراد جامعهحضرت سبب این پیشنهاد را رعایت امنیت     

یعنی  ؛(35/نامه )«نگرى آنان بیشتر استو آینده ترورزیشان کمو طمع ترو آبرویشان محفوظ ترآنان گرامى
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امنیت انسانی آنان  ینوعبهاهم شدن آرامش و آسایش مردم است که فرها هدف از دارا بودن این ویژگی
 شود.محسوب می

 یادآوری وظایف حکومتی به کارگزاران. 2-3-1-2

رود که تخلف کنند امانت بودن حکومت را یادآور اند یا بیم آن میحضرت به کارگزارانی که تخلف کرده
حاکم  شعث بن قیسالبالغه خطاب به انهج 3 امهکند. در نشود و رعایت حقوق مردم را گوشزد میمی

حکومتی که در دست توست شکار و طعمه نیست که به چنگت افتاده باشد، بلکه »: نویسدآذربایجان می
و باید به فرمان آن کس که فرادست توست، حق آن امانت را پاس داری و نگاهبان  امانتی است بر گردن تو

 (.3/)نامه «در میان مردم رفتار کنی داستبداد و دلخواه خوآن باشی. تو را نرسد که به 
 . مکفی بودن حقوق کارگزاران2-3-1-3

معتقد  و حقوق مکفی پرداخت کندکارگزاران کند به به مالک پیشنهاد میدر خصوص توزیع ثروت حضرت 
( )اموال عمومی المالبه بیتو  کوشندحقوق کافى در اصالح خود بیشتر مى داشتنبا کارگزاران است 
 در ات دهد نیرویشان روزی فراخی که دار فراخ را کارمندانت و کارکنان روزی پس» کنند:درازی نمیدست

 آنان بر بود حجتی و نگشایند دارند اختیار در که مالی به دست تا بود شانیازینیب و برآیند خود اصالح پی
 (.35/نامه)«ورزیدند خیانت امانتت در یا نپذیرفتند را فرمانت اگر
 پایین و محروماختصاص بخشی از درآمدهای عمومی به طبقات . 2-3-1-4

ایین و طبقات پ»حاکم را موظف به سرپرستی امور  ،توزیع ثروت نحوةامنیت انسانی در  تأمیندر خصوص 
گرفتاران و گیران، نیازمندان، زمین اشتر توجه خاص به در نامه به مالکحضرت داند. میجامعه  «محروم

المال بخش خاصی را به این گروه اختصاص کند از بیتشمارد و به مالک توصیه میمیالزم را  دردمندان
، گیرانندارند، از زمین یاچارهکه هیچ  سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه» دهد:

 و گروهى به گدایى نموده یدارشتنیخوگروهى  نیازمندان، گرفتاران، دردمندان، همانا در این طبقه محروم
شى خدارند، پس براى خدا پاسدار حقى باش که خداوند براى این طبقه معین فرموده است، بدست نیاز برمى

هاى غنیمتى اسالم را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، هاى زمینهو بخشى از غلّ المالاز بیت
 رعایت آن مسئولجود دارد و تو ترینشان سهمى مساوى وهمانند نزدیک زیرا براى دورترین مسلمانان

 (.35/)نامه «باشىمى
 رویهدر  انسانی امنیت .2-3-2

 با مردم دارانه، منصفانه و خویشتن. برخورد مهربانانه2-3-2-1

تقد معرا بر آرامش و امنیت جامعه استوار نموده است. حضرت خود مدیریت سیاسی ی حضرت اصل و پایه
وص در این خص با آنان مهربانانه برخورد کند.نکند و  ایجادای بین خود و مردم است که حاکم باید فاصله

و با همه دوست و مهربان باش. مبادا  مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده» نویسد:به مالک می
 (.35/)نامه«هرگز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى
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المال، امنیت انسانی را مدنظر قرار داده و آنان را به رعایت خطاب به کارگزاران بیت 31ایشان در نامه     
حکومت در برآوردن  مأموراننمایندگان ملت و  عنوانبهخواهد انصاف با مردم سفارش کرده و از آنان می

 ند:اندازی به اموال مردم خودداری نمایخشونت و دستگیری و نیازهای مردم شکیبایی پیشه کنند و از سخت
اران مردم دید؛ همانا خزانهـرآوردن نیازهایشان شکیبا باشـردم انصاف داشته باشید و در بـدر روابط خود با م»

 یهاهخواستو از  هرگز کسى را از نیازمندى او باز نداریدو نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید 
های تابستانی و یا زمستانی و مرکب سواری ، لباسو برای گرفتن مالیات از مردم مشروعش محروم نسازید

اندازی نکنید؛ کاری او را نفروشید و برای گرفتن درهمی، کسی را با تازیانه نزنید و به مال کسی دستو برده
 .(31/)نامه «شودکار گرفته میهای که برای تجاوز به مسلمانان بجز اسب یا اسلحه

گیری و داری و آسانرا به خویشتن کارگزاران ،های مردمها یا سرپیچیبرخورد با تخلف درباره نحوة    
هایى بر آنان عارض زند، یا علتاگر گناهى از آنان سر مى» کند:دعوت میو رعایت حال مردم بخشش 

 .(35/نامه)«آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گیرگردند، شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتکب مىمى
 ساز امنیت انسانی است و الزم است حاکم رعایت نماید:رد که زمینهشمادر ادامه مواردی را برمی    
 پشیمان نبودن از بخشش. -1
 شاد نبودن از کیفر کردن. -5
 گیری به هنگام خشم.عدم تصمیم -5
 بینی.عدم خودبزرگ -0
 انصاف با همگان و در همه حال.رعایت  -3
 .)همان(عملشان اساس برتفاوت گذاشتن بین نیکوکار و بدکار و پاداش دادنشان  -6

نیکوکارى به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کارى که »حضرت جلب اعتماد مردم را در     
 نیبخوشدر این راه آنقدر بکوش تا به وفادارى رعیت، » نمایدداند و توصیه میمی ،«دوست ندارند

 (.همان)«شوى
برقرارى عدل در شهرها و آشکار شدن محبت »حضرت عوامل اصلی موفقیت و خرسندی حاکمان را     

رغبت  با»در این صورت مردم  نمایدکید میأداند و تمی «و خیرخواهی نسبت به آنان مردم نسبت به والى
دت دن مو طوالنى ش و حکومت بار سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشد والى را گرفتهو شوق پیرامون 

 (.همان)«زمامدارى بر ملت ناگوار نباشد
 طلبی خویشان حاکم. جلوگیری از خودخواهی و زیاده2-3-2-2

 نسانیاهای مهمی دارد که در راستای تحقق امنیت حضرت در خصوص برخورد با خویشان و نزدیکان توصیه
و در معامالت انصاف ندارند،  همانا زمامداران را خواص و نزدیکانى است که خودخواه و چپاولگرند» :است

و به هیچکدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار  ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان
منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند با آنان رفتار کن که قراردادى به سودشان  یاگونهبهو  مکن

 (.همان)«هاى آن را بر دیگران تحمیل کنندآبیارى مزارع، یا زراعت مشترك، که هزینه
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 بین حاکم و مردم با درک متقابل توأمفضای صمیمانه  برقراری. 2-3-2-3

دوری بین حاکم و مردم نباید وجود داشته باشد و فضای صمیمانه با حضرت بر این باور است که فاصله و 
هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد، افشاگرى نموده عذر خویش را آشکارا »درك متقابل میانشان برقرار باشد. 

انى کردن و مهرب از بدگمانى نجاتشان ده، که این کار ریاضتى براى خودسازى تو کار نیاو با  در میان بگذار
 (.همان)«داردتو آنان را به حق وامى و این پوزش تنسبت به رعیت اس

هایى که انجام دادى بر مردم مبادا هرگز! با خدمت» نمایدامر مهم را به والی گوشزد می چهارادامه در     
... اى داده، سپس خلف وعده نمایىاى بزرگ بشمارى، یا مردم را وعدهرا انجام داده آنچه، یا یگذارمنت

 (.همان)«مبادا هرگز! در آنچه که با مردم مساوى هستى امتیازى خواهى
 و فرودستان سالمندان ژهیوبهمردم  هایبه درخواست. رسیدگی دقیق و سریع 2-3-2-4

مردم همواره مورد توجه علی)ع( بوده و آنان را به رعایت به کارگزاران و انجام وظیفه نسبت  یریپذتیمسئول
ویژه فقرا، ایتام، مساکین و نماید. در این خصوص رعایت حال مردم و طبقات فرودست بهآن توصیه می

 منمؤدهد و انتظار دارد برای رسیدگی به امور این گروه، اشخاص الیق و قرار می تأکیدرا مورد  سالمندان
رسیدگى  ومت تو را ازمبادا سرمستى حک» :امور آنان را پیگیری نمایند شخصاًو متواضع را برگزینند و همواره 

نخواهد  ترکوچکهاى ولیتؤبه آنان بازدارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترك مس
ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر و از آنان روى برمگردان، به باشبود، همواره در فکر مشکالت آنان 

ى شمارند و کمتر به تو دسترسآنان را کوچک مىآیند و دیگران چشم نمى رسیدگى کن که از کوچکى به
یق تا پیرامونشان تحق از افراد مورد اطمینان خود که خداترس و فروتنند انتخاب کن ،دارند، براى این گروه

اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى گونههسپس در رفع مشکالتشان ب .و مسائل آنان را به تو گزارش کنند
اى گونههو حق آنان را ب گروه، در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند داشته باشى، زیرا این

یاز دست ن و ؛اى ندارندو پیران سالخورده که راه چاره بپرداز که در نزد خدا معذور باشى، از یتیمان خردسال
ش سنگین حق، تمام ولیتى سنگین بر دوش زمامداران است. اگرچهؤجویى کن که مسدارند، پیوسته دلبرنمى

هاى عدهو به و دارندیوامه شکیبایى طلبند، نفس را بکند که آخرت مىاست اما خدا آن را بر مردمى آسان مى
 .(همان)«پروردگار اطمینان دارند

بخشى »کند در انجام کارهای مردم ترغیب می سرعتدر ادامه، شخص مالک را به رسیدگی و دقت و     
اى است که خود باید انجام دهى، مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتى، در آنجا که منشیان گونههاز کارها ب

و  دارندیماند و دیگر، برآوردن نیاز مردم در همان روزى که به تو عرضه تو از پاسخ دادن به آنها درمانده
را هر روزى، کارى مخصوص به یارانت در رفع نیاز آنان ناتوانند، کار هر روز را در همان روز انجام ده، زی

 .(همان«)خود دارد
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 در اخذ مالیات . رعایت امنیت روانی و حقوقی مردم2-3-2-5

 ،نیک برخورد امنیت روانی مردم را در نظر گرفته و رعایتدر نامه به عبداهلل بن عباس والی بصره حضرت 
ن و با مردم آن دیار به نیکی رفتار ک» :نمایدتوصیه میبه او و صمیمیت نسبت به مردم را  با مهربانی توأم

 .(13/)نامه «های آنان بگشایگره وحشت را از دل
ی بارز توجه علی)ع( به امنیت روانی و حقوقی مردم تحت حکومتش است. در البالغه نمونهنهج 53نامه     

 یمردم در نحوه )زکات( است، نهایت دقت در رعایت امنیت و حقوق موران مالیاتأاین نامه که خطاب به م
آوری اموال متعلق به حکومت بیان شده است. در این فرمان ضمن رعایت حقوق مردم، حقوق حکومت جمع

با ترس از خدایى که یکتاست و همتایى ندارد حرکت کن. در سر راه هیچ مسلمانى » نیز لحاظ شده است:
به آبادى رسیدى، در کنار  هرگاهاز او مگیر.  تر از حقوق الهىو افزون را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر

تا در میانشان قرار  آنان حرکت کن یسوبهو وارد خانه کسى مشو، سپس با آرامش و وقار  آب فرود آى
دا، اى بندگان خ»گویى: و در سالم و تعارف و مهربانى کوتاهى نکن. سپس مى گیرى، به آنها سالم کن

تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم، آیا در  شما فرستاده مرا ولىّ خدا و جانشین او به سوى
کسى  و اگر دیگر به او مراجعه نکن نهاگر کسى گفت: « اموال شما حقّى است که به نماینده او بپردازید

او را بترسانى، یا تهدید کنى، یا به کار مشکلى وادار سازى، هر  کهآنپاسخ داد: آرى، همراهش برو، بدون 
اش داخل مشو، که اکثر و اگر داراى گوسفند یا شتر بود، بدون اجازه ه از طال و نقره به تو رساند بردارچ

 گیر رفتار نکن، حیوانى را رم مدهو سخت گرآنگاه که داخل شدى مانند اشخاص سلطه ت.اموال از آن اوس
صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب  و دامدار را مرنجان، حیوانات را به دو دسته تقسیم کن و و هراسان مکن

کند، پس از انتخاب اعتراض نکن، سپس باقى مانده را به دو دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که 
ر ، حق خداوند باشد. اگماندهیباقرفتار کن تا  گونهنیهمخود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر، به 

و از تو درخواست گزینش دوباره دارد، همراهى کن، پس حیوانات  ن استدامدار از این تقسیم و انتخاب پشیما
 (.53/نامه«)تا حق خدا را از آن برگیرى و به دو دسته تقسیم نما، همانند آغاز کار را درهم کن

 . هماهنگی سطح رفاه حاکم با مردم عادی2-3-2-6

. در داشتدر حد زندگی مردم عادی و طبقات فرودست نگه می خود را رفاه و آسایشحضرت همواره سطح 
او  به شدت انتقاد کرد و ای شرکت کرده بودعثمان بن حنیف که در جلسه مهمانی پرهزینهاز عمل  ،اینامه
ی زندگی خود اشاره کرده و انتظار دارد که حاکمان مورد بازخواست قرار داد. ایشان در این نامه به نحوهرا 

ابم؛ یهای ابریشمین دست میگر بخواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامها»از او الگو بگیرند: در این زمینه 
ها بکشاند و حال آنکه در حجاز یابد و آزمندی، مرا به گزینش طعامولی هیهات که هوای نفس بر من غلبه 

نوایی باشد که به یافتن قرص نانی امید ندارد و هرگز مزه سیری را نچشیده باشد؛ یا شب یا در یمامه بی
گرسنه و جگرهایی تشنه  ییهامـشکراف من ـر بر بالین نهم و در اطـهنگام با شکم انباشته از غذا س

مردم شریک های روزگار با خوانند و در تلخی نیرالمؤمنیام. آیا به همین رضایت دهم که مرا  باشند...
 آورد.این رویکرد امنیت انسانی را به ارمغان می (.03/)نامه «نگردم
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 مراودهانسانی در امنیت  .2-3-3

 گردد.برمیبا مردم ی امنیت انسانی به مراودات حاکمان حضرت در حوزه فرامینبخشی از 
 . توجه به عموم مردم در مراوده نه خواص2-3-3-1

مراوده با مردم عموم را مدنظر قرار دهد نه خواص را و خواست عموم را بر کند در به مالک توصیه می امام
توجه حاکم به  ، ثمراتجامعه بین عموم مردم و خواص ایخواست خواص ترجیح دهد. ایشان طی مقایسه

برد، اما ى مردم خشنودى خواص را از بین مىهمانا خشم عموم» شود.های عموم را یادآور میدرخواست
بار سنگینى را بر حکومت تحمیل کند. خواص جامعه همواره اثر مىخواص را خشنودى همگان بى خشم

ایشان هو در خواسته ترت از همه ناراضىو در اجراى عدال کنند زیرا در روزگار سختى یاریشان کمترمى
الت و در برابر مشک رترها دیر عذر پذیو به هنگام منع خواسته ترسپاسها کمو در عطا و بخشش پافشارتر

هاى ذخیره و نیرو و اجتماعات پرشور مسلمین هاى استوار دینستون کهیدرصورتباشند. تر مىکم استقامت
 (.35/)نامه «باشند، پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشدفاعى، عموم مردم مىد
 جوچین و عیب. دوری گزیدن از افراد سخن2-3-3-2

با  کنند ومی الی را نسبت به امور و مردم کژکه ذهن وچین و سخن جوکند افراد عیبتوصیه میحضرت 
از پیرامون خود دور کرده و در پذیرش سخنان اندازند، امنیت انسانی جامعه را به خطر می تاًینهاکارهای خود 

آنان که عیبجوترند از » دهد. حضرت در این خصوص، دستورالعملی به مالک میو درنگ نماید تأملآنان 
خود دور کن، زیرا مردم عیوبى دارند که والى در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر 

، ...ا بپوشانر هایزشتتوانى مى کهچندانپس ... و آنچه که هویداست بپوشانى تو پنهان است آشکار گردانى
ار کشود اما خیانتظاهر مى دهنده اندرزین گرچه در لباس چچین شتاب مکن، زیرا سخندر تصدیق سخن

 (.همان«)است
 های راستگو، پرهیزگار و دانشمند. مراوده با انسان2-3-3-3

 ایةم کند و این کار راهای راستگو، پرهیزکار و دانشمندان و حکیمان ترغیب میاو را به مراوده با انسان ماما
ا ت»داند. میشود که بستر و مقدمه امنیت محسوب می آبادانی و اصالح شهرها و برقراری نظم و قانون

راوان بحث و با حکیمان ف با دانشمندان، فراوان گفتگو کن... اران و راستگویان بپیوند، گتوانى با پرهیزمى
 .(همان«)در گذشته نیز وجود داشت و برقرارى نظم و قانونى است که کن، که مایه آبادانى و اصالح شهرها

 مردم با مستقیمو  صمیمانهدیدار جهت معین زمانی . تدارک 2-3-3-4

بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که » نمایدحضرت در تقسیم اوقات حاکم به مالک توصیه می
ه به در ادام «آنان بنشینو در مجلس عمومى با  به امور آنان رسیدگى نمایى شخصاًتا  به تو نیاز دارند

سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر »ند کاشاره می رجوعاربابصمیمانه بودن این دیدار و راحتی 
راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند، من از رسول خدا)ص( 

تگار اى بازنستاند، رسو بهانه اضطرابیبملتى که حق ناتوانان را از زورمندان، »: فرمودیمبارها شنیدم که 
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پس درشتى و » دینماو بزرگواری پیشه  صدرسعهها خواهد که در برخورد با آناز او می و «نخواهد شد.
، خواهداز او می، ...«بینى را از خود دور ساز خویى و خودبزرگو تنگ سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن

ر و اگ بخشى بر تو گوارا باشدآنچه به مردم مى»این دیدار را با احترام و بزرگداشت مراجعان پایان دهد 
 .(همان«)خواهى همراه باشددارى با مهربانى و پوزشچیزى را از کسى بازمى

 . مراوده مستمر با مردم2-3-3-5

به ضرر شخص حاکم و جامعه شدن حاکم از مردم را برای مدتی طوالنی، یک آسیب دانسته و حضرت، نهان
را  گاه خودهیچ» :گرددها از او میو ناامیدی آن داند و معتقد است سبب بدبینی مردم نسبت به حاکممی

در امور جامعه  اطالعىخویى و کماى از تنگفراوان از مردم پنهان مدار، که پنهان بودن والیان، نمونه
، دارد، پس کار بزرگآنچه بر آنان پوشیده است باز مى باشد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستنمى

و باطل به لباس حق درآید، همانا  نمایدو زشت زیبا مى کند، زیبا زشتجلوه مىو کار اندك بزرگ  اندك
اى نباشد تا با آن راست از دروغ و حق را نیز نشانه داندکه مردم از او پوشیده دارند نمى زمامدار، آنچه را

یا خود را براى جانبازى در راه حق آماده کردى  ؛باشىو به هر حال یکى از آن دو نفر مىو ت شناخته شود
پس نسبت به حق واجبى که باید بپردازى یا کار نیکى که باید انجام دهى ترسى ندارى، پس چرا خود را 

ردن کشده از درخواست وسیمأنظرى، پس مردم چون تو را بنگرند ؟ و یا مردى بخیل و تنگدارىپنهان مى
هاى مردم رنجى براى تو نخواهد داشت، که شکایت از ستم دارند یا با اینکه بسیارى از نیازمندی .بازمانند

 .(همان)«خواستار عدالتند، یا در خرید و فروش خواهان انصافند
 رویی در مراوده با مردماحترام و گشاده. رعایت 2-3-3-6

ی مراوده با مردم عطوفت، ، خطاب به یکی از فرمانداران در خصوص نحوه06و  53های حضرت در نامه
پر و بال عطوفت را بر رعیت بگستر، با مردم » نماید:رویی و فروتنی را در تمامی حاالت توصیه میگشاده
کردن با همگان یکسان باش  ی چشم، در سالم کردن و اشارهاشاره روی و فروتن باش و در نگاه وگشاده
 .(06و  53/)نامه نگردند وسیمأمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو تا زور

 

 گیرینتیجه. 3

علی)ع(  محورِتر در دولت حقبه عبارت دقیق مردم هدف امنیت هستند نه دولت. ،در حکومت علی)ع( -1
چرخد؛ حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم. حق همان امانت الهی است که همه امور بر محور حق می

ایت رعترین حقوقی که بر اساس این قاموس بر عهده حکومت است، همگان باید آن را رعایت کنند. از مهم
یعنی آزادی از ترس و آزادی از احتیاج در  «امنیت انسانی»اصول مهمه  .مردم است «امنیت انسانی»حق 
در این میان آنچه بیش از پیش بر نویسنده روشن گردید  خورد.سیاسی علی)ع( به چشم می سیرةجای جای

اولویت داشتن جامعه بر حکومت است.  اساس براین است که سیاستگذاری علی)ع( در مدیریت جامعه 
شود. حکومت باید خود را خدمتگزار مردم ردم سنجیده میمندی ممیزان رضایت اساس برتوفیق حکومت 

ویژه طبقات پایین را تحت پوشش امنیتی خود قرار دهد. از منظر علی)ع( حکومت هبداند و تمامی اقشار ب
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ای همنظور تسهیل در امور جاری زندگی مردم ایجاد شده و رسالت اصلی آن ایجاد زمینهنهادی است که به
الی و رشد جامعه است. در این دیدگاه یکی از ابزارها و بسترهایی که این هدف را محقق بروز شکوفایی و تع

و امنیت  عنوان بازوی قدرتمندکند امنیت و آرامش جامعه است که برقراری آن بر عهده حکومت بهمی
 بخش نظام است.

 حالت ،مراوده و رویه وزیع قدرت و ثروت،ت در فرامین حکومتی حضرت در سه حوزة «امنیت انسانی» -5
امنیت » تأمینشود توان گفت یکی از اهداف اساسی که در این فرامین دنبال میمحوری داشته است و می

حکومت  هر فعالیت پایدار یهزیرساخت و پای «امنیت انسانی» تأمیناست زیرا که به باور حضرت  «انسانی
ت های حکومت به موفقیگذارینیاید سیاست وجود بهاست و تا اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حکومت 

 نخواهد انجامید.
توزیع و رویه و مراوده، ناظر دانستن خداوند در  یهاجرای دقیق احکام و فرامین دین اسالم در سه حوز -5

در جهت جلب رضایت او و رعایت انصاف و عدالت نسبت به مردم  مأمورانتمامی امور و تالش کارگزاران و 
 «امنیت انسانی» تحققترین راهکارهایی است که امام)ع( در فرامین حکومتی جهت الت، از مهمدر هر ح
 نماید.ارائه می
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