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 تاکید برعهدنامه مالک اشتر( )باآسیب های اجتماعی  با مواجهه  درکارگزاران نظام اسالمی  وظایف

   چکيده

شرفت تکنولوژی  سترش چشمگیر ارتباطات میان  میان رفتن مرزها و از ر،سرعت بخشیدن به امو ساززمینهپی گ

ست. ملتها اقوام و شده ا یک  گوناگون ازهای فرهنگها و فرهنگ خرده ها،ملت بدون چارچوب میان سریع و رابطهی جهان 

سیله شر و ها وآگاهیای برای افزایش سو و ست. جوامع  ها وخانواده سویی تهدیدی برای افراد، از اطالعات ب شته ا گ

سیب هاییگونهقالب  در تنها نه تاد روتهدیداتی که امروز می صورت  ای نه چندان دورآینده درهای اجتماعی بلکه از آ به 

 ازامنی  حاشاایه را در تواند خودکشااور ماهن نمی بدیهی اساات  دهد.نشااان  حقیقی خود را چهرههایی اجتماعی بحران

سیب شکالت جامعه  سویی از ببیند.های اجتماعی آ ضالعرفع م ضور پر رنگ ا سوولین و ،مثلث قانون بدون ح دم مر م

ر جهت مسووالن درسالت  ،عهدنامه مالک اشتر ازبهره گیری  تبیین وکه با لذا این مقاله درپی آن است  امکانپذیر نیست.

ه الزم ب. ارائه کند را راهکارهایی حاضرعصر  شرائط متناسب با ،مورد بررسی قرار داده آسیبهای اجتماعی را مواجهه با

اضر ازاین رو پژوهش ح توصیفی تحلیل شده است.-به روش اسنادی ز منابع کتابخانه ای واین پژوهش با استفاده اذکر 

. از نظر عهدنامه مالک اشترویژگی های حاکن اسالمی کدام است؟ و نقش ۱به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که 

ست؟  سیب های اجتماعی چی شار گوناگون  جامعه از نظرعهد نامه کدامند؟ و تاثیر توجه به آن ها ۲آن در مواجهه با آ .اق

 ماعی چیست؟ در مواجهه با آسیب های اجت

 

 .کارگزاران نظام عهد نامه مالک اشتر، یشگیری،راهکار های پ )ع(، آسیب های اجتماعی،کلید واژگان : امام علی
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 بيان مسأله -۱

سیب های ،جوامع گوناگونیکی از مهن ترین تهدیدات امروزه   شداجتماعی می  آ مقام معظن رهبری دراین باره .با

ست که مادرست ":می فرماید شور در درجه ی اول در ا صادی را ،ک ساله اقت صادی هن )به  خود دارین و م شکالت اقت م

لکن مساله فساد اجتماعی یکی از بیماریهایی است که  ،ای این مفاسد مورد توجه ماست عنوان( یکی از آن عوامل ریشه

شتری پیدا می شود عمق بی شد .عالجش  کند وهر روزی که بر آن بگذرد و عالج ن بنای ازسویی م( ۱)"دشوارتر خواهد 

مسوولین  مردم و ،قوانین همان یاامت  مام وا اسالم، سازنده آن اضالع و آموزه های ثقلین نظام مقدس جمهوری اسالمی،

آسیب  هبلک ،رسیدهبه نتیجه مطلوب نهیچ گونه اقدامی که بدون آن  است از اهمیت خاصی برخورداریک  هرکه باشد  می

آن در اقوام واجتماعات مختلف مطالبی مطرح  هایپیامد و آسااایبهادرباره  )و فرمایشاااات معصاااومین( .خواهد بود زا

اسالم برای همه دین که باید توجه داشت ( ۲. )نیز به طور کلی بیان شده است درمان آسیب ها راهکارهای پیشگیری وو

شر برنامه دارد صالح یری بیش از شگبه پی ( و۳) ابعاد زندگی ب عهدنامه  در (علی)عهمان گونه که  و ( ۴)اهتمام دارد .ا

اصااالح را فراهن  ی بکار برده اند  برنامه های حکومت باید زمینه را"اسااتصااالح "واژه  ،"اصااالح"عوض کلمه  در

سالمی، در برخالف حکومت های دنیا، (  و۵کند...) صلی، ارزیابی حکومت ا ساله ا ست. یعنی صالح و م صالح مردم ا  ا

 نظر نظامی هن موفق باشند ولی مردم به سمت و سوی صالح و از باد شود،آهمه کشور  همه مردم مالیات بپردازند، اگر

شند آن حکومت، صالح نبا ست.) ا سالمی نی سئولین آن خود، و( ۶ا صالح می رود که م سوی  سالمی به   زمانی جامعه ا

شند. لذا پیامبر اکرم )ص( ْصلَحُ عَواالَ  " می فرمایند: صالح با هَاتَ ِصُّ شما"مُُّ اُمَُّتِی إلَُّا بِخَوا سیدند خواص امت   کیانند؟ پر

 "در توضاایح آن فرمود: ( و۷)". تجار.۴. عابدان ۳ دانشاامندان .۲.حاکمان ۱ خواص امت من چهار گروهند: فرمود:

ستان )و ،  یعنی حاکمان (۸)"اَلْمُلُوكُ رُعَاةُ الْخَلْقِ؛ فَإِذَا کَانَ الرَُّاعِی ذِئْباً فَمَنْ یَرْعَى الْغِنَنَ؟  مردمند  به منزله چوپان( سرپر

این رو ست که اخالق و منش فردی  زا نگهبانی گوسفندان را انجام می دهد؟ اگر چوپان گرگ باشد چه کسی چوپانی و

هنگامی که  این رو امام علی)ع( صالح و فساد ملتها بسیار تاثیر گذار است. از اجتماعی مسئوالن در ی وسلوك جمع و

شتر را صر  مالک ا ساخت که از برگزیدبه عنوان والی م ستورالعملی باوی همراه  سووالن  هر د جهت باید مالك عمل م
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سیبهای آن  تخلف از گیرد. و قرار شتبه دنبال خواهد  را اجتماعی و فرهنگی جامعه دینی،آ سیب ؛دا شا آن آ هایی که من

 مسوالن است.  رفتار

 شف پژوههد ۱-۱

سالمی یکی از  شور حکومت داری علوی " ،منابع ومتون غنی ا شتر"یا"من شد عهدنامه مالک ا که باتوجه به می با

شرائط ارم حکومت دهه چه جامعیت وشباهت ویژگی های زمان صدورآن یعنی اواخر ،شخصیت صاحب آن سالمی با  ا

ست وکنونی صی برخوردارا سووالن  ، جهت الگوبرداری از روایی خا سیب های اجتماعی م از آن جاکه در مواجهه با آ

مواجهه با آساایبهای  رسااالت کارگزاران در عهدنامه  را با تاکید براین نقش بساازایی دارند مقاله حاضاار برآن اساات تا 

سازان نظامآن  بتواند دستمایه ای برای تا حاصل  دهد مورد تحلیل قرار اجتماعی جهت طراحی الگویی کارآمد  ،تصمین 

 درمان آسیب های اجتماعی باشد.  پیشگیری و ه منظورب

 سواالت پژوهش ۲-۱

  واجتماعیفردی ،روانی،محیطی ، عوامل متعدد آسااایب زا رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی وایجاد در

نحوه نگرش  چرا که رفتار و راباید موثر دانست. )نقش کارگزاران (سیاسیو ،...(فقر طالق، خانواده، مشکالت موجود در)

سووالن در و ست. مقابله یا درمان، عملکرد م سیار موثر ا سیب های اجتماعی ب توان به یک این رو نمی زا  پیدایش آ

سبب بلکه باید در پی یافتن  نادیده گرفت. عوامل را سایر به عنوان علت العلل درجامعه مقصر شناخت و بزهکار را باره

 رفتار یا و سیاستها آن متاثر از تصمیمات، عوامل متعدد دید که بعض از آسیب دیده از معلول و بزهکار را بود واصلی 

سوولین یک حکومت  خانوادگی و اداری یا صی م ستشخ خانواده های بچه  دیگر،ی فرهنگ عموم" مثال دیگر ( ۹) .ا

تحقق  مانع از چیزی که حضور کودکان، حول محور مصرف گرایی می چرخد؛و الگوی آرمانی خانواده نمی داند.  دار را

 (۱۱)".آن می شود

کاهش فساد و باعث  که که باعث می کند اقتضاء ازسویی اجرای احکام الهی ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را

هرکس بگوید که تشکیل حکومت اسالمی ضرورت "می فرماید:این رابطه  در امام خمینی )ره( . می گرددبزه و ... 

درنتیجه جاودانگی دین  خواهان متوقف کردن آن است و منکر شده و واقع ضرورت اجرای احکام اسالم را در ندارد،

دستگاه در  : کسانی که درحکومت هستند ودفرمای می         جای دیگر شان درای( ۱۱)"مبین اسالم را انکار کرده است.

برخالف نظام  ( زیرا۱۲)"که باید چه کنند... ببینند درنظر بگیرند و را )امام علی(سیره آن بزرگوار های دولتی هستند،

مدیریت نظام آفرینش اراده ای قائل نیستند سبک رهبری  برای خداوند در مادیگرایی دارند و غربی که نگاه اومانیستی و
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های مسوولیت وظایف و درحکومت اسالمی، ( لذا۱۳. )الهی تصور می کندوجود خودش را در ذیل مدیریت  والیی،

 و (۱۵)"إِنِ الُحکنُ إِلُّا لِلَُّهِ  "آن خداست  دیدگاه رایج دینی حاکمیت از در زیرا (۱۴)سیاسی امام بسیار گسترده است.

نیز به )ع( مطابق این دیدگاه امام معصوم (۱۶هستی است.)مدبر مطلق  آن ِمدیر و مدیریت جامعه تنها از حکومت و

نظر اسالم حاکن مسلمین  از (۱۷ندارد مگر به اذن خداوند. ) مردم را صرف اینکه معصوم است حق حاکمیت بر

باید حاکمیت الهی  معصومین به نیابت از امام معصوم )ع( و درحقیقت از طریق والیت پیامبر )ص( خدمتگزار آنهاست و

یک سو بیرون آوردن  از همان گونه که خداوند و فراهن سازد. پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان هاست راکه 

یامبر پ (۱۹( عهده دار گشته معاش آنها را دگرسو تامین رزق و و از (۱۸هدایت) ظلمات گمراهی به سوی نور مردم از

ازاین رو پژوهش  کنند.اعتقادی مردم قیام  رفع مشکالت معیشتی وبه تبع آنان حاکمان دینی نیز باید در جهت  ائمه و و

 ؟کدام است اسالمیی حاکن یژگی هاوراز نظر عهدنامه مالک اشت .۱دنبال پاسخگویی به این سواالت است که حاضر به 

توجه به  تاثیر و کدامند؟عهد نامه جامعه از نظر  شار گوناگوناق.۲ ؟نقش آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی چیست و

 مواجهه با آسیب های اجتماعی چیست؟  در ها آن

 روش تحقيق  ۳-۱

 ارائه توضاایحات مقدماتی در پس از توصاایفی -به روش اساانادی  و با اسااتفاده از منابع کتابخانه ایاین مقاله 

سی مقدمه و شتر به برر صوص عهدنامه مالک ا   رفتار و فردی ومنش  اخالق و ها یاسپس مفاد آن در مورد ویژگی خ

سووالن  منش اجتماعی و شار گوناگون جامعه مدیریتی م ضرورت توجه به اق ضمن تحلیل این موارد  نقش  پرداخته،و 

 تبیین می کند. رادرمان آسیب های اجتماعی  آنها در پیشگیری و

 پيشينه تحقيق ۴-۱

ان نامه انجام گرفته پایکتاب و  ،پژوهش اخیراقداماتی در قالب در سال های ه آسیب های اجتماعی بویژدر زمینه 

 از آن ذکر می گردد.نمونه هایی  کهاست 

 ،"تحلیل آسیب های اجتماعی در ادعیه شیعی بررسی و"پایان نامه خود باعنوان در  (۲۱)(۱۳۹۱معروف خانی) -

  واساات انسااان نگرش جامع آن هابه تمام ابعاد زندگی  از نشااانقول از معصااومین)ع( منادعیه ،چنین نتیجه می گیرد که 

 ه مدیرانک هاوانحرافاتی روبرو می باشدچون زندگی انسان پیوسته با آسیب  وداشتن حیات جمعی ،اجتناب ناپذیر است 

 د. کنترل آن باشن همچنین شیوه پیشگیری و مصادیق وماهیت آسیب ها ودر پی یافتن باید پیوسته باید  جامعه 
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ضایی) - سیبهای اجتماعی فراروی امنیت  "مقالهدر (۲۱)( ۱۳۸۶ر شورآ سایی "ک شنا ضرورت  ضمن تاکید بر 

سائل ضالت و ،م شور  مع سیبهای اجتماعی فراروی امنیت ک ضو آ سین و سی  ومطلوب، وجود ،ع متر سا به مولفه های ا

 دست یافته است. آسیب های اجتماعی 

شریف - سیبهای اجتماعی "عنوانمقاله ای با  در( ۲۲)( ۱۳۹۵آباد) کارگر سی مهن  پس از"فرهنگی ایران  وآ برر

یب آسااامی گیرد که عدم توجه به چنین نتیجه آن تاثیرات  و فرهنگی در ایران وترین مولفه های آسااایبهای اجتماعی 

 .پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت عوارض و ،فرهنگی تداخل تبادل و ،تغییرات شناسیِ

سیبهای اجتماعی زنان در دهه)"در کتاب خود  ( ۲۳)(۱۳۸۳محمدی) - سی آ سی "( ۱۳۷۱-۱۳۸۱برر ضمن برر

 تبیین مولفه هایی از آسیبهای اجتماعی زنان به ذکر و ،آسیبهای اجتماعینظریه های جامعه شناسی واسالمی در رابطه با 

  .زنان نیز در آن سهن قابل توجهی دارند مردان نیست و ی در انحصارآسیب سازگیرد که چنین نتیجه می ،پرداخته

 اهميت پژوهش  ۵-۱

  ومتفاوت از ساااختارهای متعارف جهان  مردم ساااالری دینی و مبتنی برکه جمهوری اسااالمی الگویی  از آن جا

سائلن ،می کندرا ارائه  متون دینی و هین فامبتنی بر م ضوع م ز جمله درازمینه های گوناگون  درآن  پرداختن به م هن مو

 دهرچنتجربیات موفق دنیا  بهره گیری از همان متون انجام پذیرد واز طریق مواجهه با آسااایب های اجتماعی نیز باید 

سخگوی نباید مورد غفلت قرار گیرد  شد لذا الیکن نمی تواند پا ارآمد کلگو گیری از حکومت عدل علوی )ع( این مهن با

شد سیبهای اجتماعی در رابطه با زنان، .ترین راهکار می با صوص آ شهایی در خ نگرش وراهکارهای متون دینی  پژوه

ه رسالت کارگزاران در مواجه به طور خاص به نقش وغیر آن انجام گرفته است لیکن تحقیقی که  حل این مشکل وبرای 

  . بویژه با تاکید برعهدنامه مالک اشتر صورت نگرفته است  و با آسیب های اجتماعی 

 تعاریف  ۶-۱

 اصطالحات پرداخته می شود : این بخش به توضیح اجمالی در خصوص بعض لغات و در

 آسيب های اجتماعی۱-۶-۱

ته های اجتماعی به دسآسیب که بعضی گفته اند  .مطرح شده استدرباره آسیب های اجتماعی تعاریف گوناگون  

جامعه چه به صورت فردی ویاجمعی اطالق می شود که ریشه در ها وناهنجاری های رفتاری افراد یک ای از نابسامانی 

سیب ها غالبا باعث رنجش  .دارد  پیامدهای نامطلوب آن ها کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و بی نظمی ها، این آ

عمل ه هر نوع ب دیگرآسیب اجتماعیبه عبارت  ( ۲۴.)آسیب پذیر جامعه می شود مادی اقشار خاص و جسمی و روانی،
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 نمحل فعالیت کنشگراقواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی  گفته می شود که در راستای اصول اخالقی وجمعی  فردی یا

قانونی  قرارنمی گیرد و بامنع    وقتی تعداد جرائن ونیز  و (۲۵ه رو می گردد.)اجتماعی روب قبح اخالقی و یا ودرنتیجه 

  (۲۶)"نام برد. آن به عنوان یک بیماری اجتماعی یا آسیب  می توان از گذشت،بزهکاری ها از حد معینی در یک جامعه 

شناسی اجتماعی ) ست  اما،( social pathologyآسیب  شه یابی بی نظمی ها، مطالعه و ازعبارت ا   و ناهنجاری ها ری

  شاارائط بیمارگونه ونیز مطالعه  ها ودرمان آن  شاایوه های پیش گیری و همراه باعلل و و...،آساایب هایی نظیر بیکاری 

نی نابساما و بی نظمی ها واختاللها  به عبارت دیگر آسیب شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه (۲۷)"نابسامانی اجتماعی.

   (۲۸)"های اجتماعی است. 

 

 مالک اشتر ۲-۶-۱

  لیر وجنگجویی د به گفته ابن ابی الحدید او است. اصحاب راستین علی )ع( نخعی ازجمله یاران و مالک بن اشتر 

برای من همان گونه  او ،رحمت کند مالک را خدا" س از مرگش درباره او فرمود:علی)ع( پامام  بزرگان شاایعه بود و از

نفر  میان شااما دو ای کاش در": جریان جنگ صاافین امام )ع( می فرماید در( ۲۹)"بودم. بود که من برای رسااول خدا

 (۳۱)"یک نفر همانند مالک بود. میان شماکاش در  ،نه همانند مالک وجود داشت؛

 عهدنامه مالک اشتر ۳-۶-۱

گردآوری  ۴۱۶است که به وسیله سید رضی متوفی به سال  نوشته های علی)ع( نهج البالغه گلچینی از گفته ها و

در چه  چیزی که مایه حیرت اساات این اساات که قساامتی از محتوای نهج البالغه را چه در کشااور شاایعه ایران و شااد.

شورهای عربی، شف کرده اند."باخدا" یا و "بی خداها"اولین بار  ک سلمان ک   پاره البته آن هابرای توجیه( ۳۱)های غیر م

شد که به جای این که علی و ... خود اقدام کردند ای از بدی های اجتماعی ه توجی را نهج البالغه آن ها لیکن نتیجه این 

 (۳۲شکست دادند .) را نمایند آن ها

.  نامه آن است ۷۹است که عهدنامه مالک اشتر یکی از  کلمات قصار نامه ها و این کتاب شامل سه بخش خطب، 

سامی   شده و توجهمحتوایی آن  گاهی به جنبه ی معنوی و این نامه گاهی به جنبه ی لفظی و نامگذاری در بدین جهت ا

آیین کشاااورداری " ،"نامه امام به مالک"،"به مالک فرمان امام"، "عهدنامه مالک"، "کتاب" ، "عهد" مانندمختلفی 

 هاده اند.نآن  رب این هاامثال  و "منشور مملکت داری " یا "سیمای کارگزاران"،و"
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دینداری  محوری و اداره مملکت براسااااس خدا آن، و مهن توجه دارند که همه آن ها به یک حقیقت زیبا و

 سازمان ملل متحد شناخته شده است. نهج البالغه است باعنوان اخیر در دومین نامه این عهدنامه که پنجاه و (۳۳است.)

 بهره گيری از عهدنامه مالک اشتر آسيب های اجتماعی با رسالت کارگزاران در مواجهه با -۳

شتر در ست که از حقیقت نامه ای جامع و عهدنامه مالک ا ست؛ چند کامل ا شده ا شکیل  بخش اول مقدمه  بخش ت

شد که  صلی و همچون چکیده مقاله،آن می با شرح وظایف والیان  محورهای ا بخش بعدی متن  معرفی می کند. راکلی 

. اصالح وضعیت ۳. جنگ بادشمنان ۲. جمع آوری مالیات ۱  تشکیل می دهد. مقدمه شامل محورهای زیر است: نامه را

 آبادانی شهر ها.  . عمران و۴        مردم

         رادر آن ذکر شااده اساات . این بخش که کلیات حکومت داری آن می رسااد متن ، نوبت به مقدمه  اما پس از ذکر

  :ب که یک والی باید بداند. ینبایدهای های فردی یا باید ها وویژگی تقساااین کرد: الف:متمایز دوقسااامتمی توان به 

 .اجتماعی حاکن دینی  -های رفتاری ویژگی

  

 حاکمانهای فردی ویژگی ۱-۳

رفتارهای فردی شااخ   موردویژگی ها و درباره ی کلیات حکومت داری بلکه در نه تنها درعهدنامه  علی)ع( 

قالب منشااور  در به جهت شااهادت موفق به اجرای آن نشااد اما که ویکه هرچند  نددمتذکر شاامالک حاکن مطالبی به 

درمان آسیب های اجتماعی  پیشگیری وآن می تواند نقش موثری در  آگاهی از ماند کهتاریخ جاودان  حکومت داری در

وران د که آن جا تااست  درجه باالی اهمیت برخوردار دینی ازصوصیات اخالقی و شخصیتی حاکن چراکه خداشته باشد.

مسائل مورد نیاز آن در آیات وسور مکی لذا  .دوران کادرسازی نامیدمی توان  ار )ص(پیامبراکرم  رسالتکی مساله  ۱۳

  بدو ورود به مدینه حکومت اسااالمی را در طی این دوران اساات که نبی مکرم اسااالم )ص( پس از و اسااتتبلور یافته 

ی غیره م زکات و بمعروف، امر جهاد،آن دوران به تشریع احکامی همچون آیات الهی نیز همسو با نیاز  و می کند.تاسیس 

ساختار حکومتی  ،که الزمه اجرای آنپردازد  شده  وبرخورداری از  سوولیت می بویژه کارگزارانی تربیت  برای ایفای م

شد. سانه حاکن  درصورت عدم توجه بدان ،زیرا با شد رفتار غیر کارشنا سیب زا خواهد  در  ازآن جاکه  .مسلمین خود ،آ

صله صله گرفت میان دوران نبوی تا ایام کوتاه خالفت علوی زمانی  فا سیر وحی فا سلمین از م مام ا خالفت وحاکمیت م

یب آسبرزدودن عالوه بارعایت آن بتواند اختصاص می دهد تا بخشی از عهدنامه را به بیان ویژگی های فردی حاکن  )ع(

موثری  تواند نقشآن می  آگاهی از ویژگی هایی که  احتمالی پیش رو نیز بپردازد .های موجود به پیشگیری از آسیبهای 
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شگیری و سیب های اجتماعی در پی سالم  درمان آ صدر ا شدآینده ب وامروز  ،در دوران های پس از  بعض این ویژگی .  ا

 از: عبارتند ها

 بودن  بنده خدا وعبد  ۱-۱-۳

  و داندسوی خود مامورمی  مالک را از ومعرفی می کند  "عبداهلل "به عنوان  را خود امام )ع( این نامه، سرآغاز در

 بنده خدا عبد وباید مهمترین ویژگی توت توبنده خداسکه اگر موالی بفهماند  او به تا".به عبداهلل.. امر ما هذا" می فرماید:

شود حاکن  سبب می  شد. چراکه این ویژگی  بادت عخدمت به آنان را  و و والی به خلق به عنوان عیال اهلل بنگردبودن با

شمارد نه هدف و سیدن  ب باید  مردم را ما "فرماید: میاین باره مقام معظن رهبری در . قدرت به مقام وطعمه ای برای ر

شورین دیگر... عائله خودمان بدانین . سئولین ک سیبهای اجتماعی  ما م ساله آ شور جوری نگاه کنین که اگر به م سطح ک در

 (۳۴) "آن جور نگاه می کردین.  ،داخل خانواده خود مابود  این آسیب در

 تقوا   ۲-۱-۳

      صفاتی فرمانرا به تخلق به مالک ، ی ماموریت حاکن مسلمین ازذکرمحورهای کلپس ع( امام علی) "امره بتقوی "

سپری برای  ازیر د.ه درراس آن تقوا قراردارک دمی ده شد.حفظ ایمان فرد می تقوی  سالت  با سالمی ر کارگزار جامعه ا

سنگین انحرافات همان رسالت نبوی )ص(  شتن بارهای  ست که اومظاهر گشودن غلهای  ویعنی بردا سادی ا ا ر مادی وف

لیضع عنهن "فرماید:می خداوند لذا  .دچار می سازد  ها انواع آسیببه  جامعه را ورسالت خلیفه اللهی اش باز می دارد  از

سالمی ایران در این باره چنین است ( ۳۵)"االغالل التی کانت علیهن واصرهن  تقوی برای همه " :دیدگاه رهبران انقالب ا

ست و سانی که  الزم ا ستند الزم تبرای ک شور ه صدی امور ک شور  اگر تقوا )زیرا( ...رمت شند این به همه ی ک شته با ندا

منِ مسوول دولتی " :ونیزمی فرمایند  (۳۶به بادمی دهد.) -خدای نخواسته -را یک وقتهمه ی کشور  وسرایت می کند. 

شنمنِ روحانی باید مواظب  یا ،حکومتی و صی  این که مواظب خود یعنی تقوا" و (۳۷)".با شین. این امر به گروه خا با

صاص ندارد و ست  هر در فردی را هر اخت ضوی از هر وجا که ه اجزای عالی رتبه تا کارمندان  از -اجزای دولت را ع

 (۳۸می گیرد.) بر در -را

 آن غير براحکام الهی مقدم شمردن   ۳-۱-۳

   ذا ل دهداولویت برغیر آن  اجرای احکام اسالمی را ،جامعه نیز امور باید عالوه بر مسائل شخصی در والی مسلمین

شد این جا ایثار دو در ."ایثار طاعته و"می فرماید شته با شتن و یا ؛معنا می تواند دا  یاربه معنی اخت یا به معنی مقدم دا

ست.  شد  به معنای اختیار اگر و"نمودن ا سالمی  دروالی  ،شد بین اطاعت از حق یاخلق یعنی اگر امر دائربا حکومت ا
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ضرت ،ادامه کالم در و( ۳۹.)انتخاب نماید حق را باید اطاعت از ستیابی به راه و تنها انتخاب را و این ایثار ،ح سبب د

ر است اختار حصس بکار بردننکته جالب توجه گون بختی می داند. نمل راتنها عای توجهی بدان بوتباه سازی وسعادت 

شر برای رهایی از  سیب های اجتماعی نیز از یعنی ب شکالت خویش که آ ست راهی جز تمامی بدبختی هاوم آن جمله ا

کشورهایی که اسناد  درامروزه  از این رو سرابی بیش نیست .دیگر راه ها  اطاعت از اوامر ودوری از نواهی الهی ندارد و

سیون های  و شونت  غیر الهی درنگاه  بین المللی باکنوان شترین آمار خ شود بی  رازه ب قتل و ،تبعیض  وآن ها اجرا می 

 شاهد هستند.

 ارگيری تمام امکانات برای یاری دین خدا بک ۴-۱-۳

المی یعنی حاکن اس"اعزاز من اعزه  نصره وکفل بنصر من ت فانه جل اسمه قد ولسانهان ینصراهلل بقلبه ویده )امره( "

  را گارپروردزمینه جلب یاری تابتواند  اختیار دارد به یاری خداوند اقدام کندباید با بکار گیری تمام امکاناتی که در 

سازد و صالح ناتوانی  ضعف واز این طریق  فراهن  سد جامعه راجبران کند.  انحرافات وخود در برابر ا  توضیح آن کهمفا

یاری خداوند از ( ۴۱)" إِن تَنُصرُوا اللَّهَ یَنُصرکُن وَیُثَبِّت أَقدامَکُن "براساس آیه  نصرت نیست بلکهنیازمند "صمد"خداوند 

 دفاع از مظلومان ، تبهکاران و وتزویر  زور و صاااحبان زر و بویژه در مورد مترفین واوامر الهی  حکام وطریق اجرای ا

ست  می یابد.  توسط والی تحقق  صبانکه در این صورت ا سالمی و ،ت المال بی غا  ، چپاولگران بیت المال ذخائر نظام ا

شد.  آن صاحبان شت  وتلقی نخواهند  ستگی خواهند دا ساس همب سالمی اح بزرگترین مدافع آن  خود ، ومردم با نظام ا

پذیرش می احکام الهی برای مجرم نیز قابل  تحمل اجرای حدود و وواهد یافت قانون تحقق خحاکمیت خواهند بود. 

 می گردد. نسل ها سالن  و خانواده ها مستحکن و جامعه دور منکرات از فحشاء و شود.

 اقبت نفس رم ۵-۱-۳

هَوَاتِ وَ یَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ، فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةس بِالساا   " هُ مِنَ الشااَّ رَ نَفْسااَ   پیروی از"وءِ إِلَّا مَا رَحِنَ اللَّهُأَمَرَهُ أَنْ یَکْسااِ

إِنَّ أَخْوَفَ مَا  "جای دیگر می فرماید: درحضرت  .است نسان ها بویژه زمامداران امورسقوط اهوای نفس مهمترین عامل 

در آیات قرآن  ( ۴۱)"ا طُولُ الْأَمَلِ أَخَافُ عَلَیْکُنُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَیَصاااُد  عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّ

نفس  ( و۴۵(، نفس ملهمه )۴۴)مساااوله (، نفس ۴۳(، نفس لوامه )۴۲همچون نفس اماره)نفس اقساااامی دارد  نیزکرین 

مالک  از از این روحضرت  کند.امر می  پیوسته صاحب خود را به بدی هاکه است به گونه ای اماره .امانفس ( ۴۶مطمئنه)

  وتوزیع  بیت المال  و ر هزینه کرداز این طریق د تامقاومت کند برابر شاااهوات نفساااانی  ربه کمک تقوا د می خواهد
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صب  وواگذاری امکانات  ساسسپردن منا ستحقاق یا برا ص   تقوا و ا ست اطرافیان خود عمل  کند و افرادتخ  را از د

 دستیازی به حقوق مردم کوتاه سازد.

 بداندچه یک والی باید آن  ۲-۳

 بدان و امور مساالمین باید بداندوی برای عهده داری ه به مطالبی کحضاارت  والی،ذکر ویژگی های فردی  پس از

به  کاری او. و الزاماتبخش دیگر به  رفتار والی مرتبط است و نگرش وتوصیه می کند. که آن نیز بخشی به باشد  پایبند

دینه م تدبیر ملک و والیت ومورد اعمال صالحه دارد که متعلق به احوال  دراوامری  حضرت امیر وصایا و ،میثنتعبیر ابن 

 (۴۷) .است

 از: که به اختصار عبارتند .تقسین کردمحورز می توان به چند نی راین بخش باید توجه داشت که ا

 نسبت به آنانرسالت خویش  توجه به مردم و ۱-۲-۳

 :شامل .این نیز چند زیر محور دارد  

 نسبت به خود قضاوت مردم  توجه به نگرش و ۱-۱-۲-۳

َا مَالِکُ أَنِّی قَدْ وَجَّهْتُکَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ ث" جَرَتْ عَلَیْهَا دُوَلس قَبْلَکَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ، وَ أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ نَّ اعْلَنْ ی

الِأُمُورِكَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیهِنْ ْستَدَل  عَلَى الصَّ ینَ بِمَا حِ، وَ إِنَّمَا یُ

ُسنِ عِبَادِهِ سلمین  والی " یُجْرِی اللَّهُ لَهُنْ عَلَى أَلْ ضای عین آن که  درم ضای رعیت ترجیح می دهد  بر را خالقر  هب بایدر

عملکرد صالحان با آن ها رفتار می کند. زیرا خداوند براساس ارزیابی مردم نسبت به  .نظرات مردم درباره ی خود بنگرد

ضاوت ضرت ابراهین )ع(ی دعا دربدانجا اهمیت دارد که خداوند  مردم تا ق صدق فی  و" می فرماید: ح سان  اجعل لی ل

این طریق  از .یعقوب سااخن می گوید اسااحاق و ،اعطاء نام نیک به ابراهین ازمرین سااوره  ۵۱آیه  در و( ۴۸)"االخرین

ی نیازمند ،مطالبات شناخت دقیق از با دیگرسوی  از حمایت مردم بهره مندشود و یک سو از حاکن مسلمین می تواند از

 . ی کندآسیبهای اجتماعی جلوگیر بروز از،تدبیر به هنگام  با آنهاتهدیدات پیش روی  ورهاطخ ،توانمندی ها ، ها

  محبت نسبت به رعيت مهربانی و ۲-۱-۲-۳

عِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَ َ لِلرَّعِیَّ ِ وَ الْمَحَبَّ َ لَهُنْ  " نساابت به مردم با لطف ومهربانی از مالک می خواهد تا  امام )ع( "وَ أَشااْ

سوزیا رفتارکند . ست که پیامبر اکرم  ای ین همان دل عامل همگرایی میان  ساخت وستوده  محمد و،نزد مردم  را)ص( ا

شان و سلمانان گردید  ای وا القَلبِ غَلیظَ فَظًّا کُنتَ وَلَوفَبِما رَحمَ ٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُن   " کهم ضُّ این  و (۴۹)" حَولِکَ مِن لَانفَ

ار قر حاکن  در مقابل آن ،رفتار خشن وغیر منعطف است و اجرای برنامه های خود موفقیت حاکن در همگرایی زمینه ساز
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شورش  زضعیف ساخته بسترسامیان حکومت ومردم گشته تحمل وصبر آنان در برابر مشکالت را دارد که سبب واگرایی 

 می گردد.  جامعهوتشنج در 

 انسانی نسبت به مردم  -نگاه الهی ۳-۱-۲-۳

ِصنْفَانِ: إِمَّا أَخس لَکَ فِی الدِّینِ وَ  " َضارِیاً تَغْتَنِنُ أَکْلَهُنْ، فَإِنَّهُنْ  َسبُعاً  نگاه   " إِمَّا نَظِیرس لَکَ فِی الْخَلْقِوَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِنْ 

سلطه  وکمرنگ ساخته زمینه ی نفوذ  اتحاد ملی را می گردد وواگرایی میان ایشان  سببوالی به رعیت  انسانی -الهیغیر

  چنین شاارائطی فراهن می گرداند. در مملکت اسااالمی را براحیانا نظامی بیگانگان  واجتماعی  ،اقتصااادی  ،ی فرهنگی

سالمی و سووالن کمرنگ می گردد؛اعتماد مردم  ؛مذموم جلوه می کند خودی واژگونه و فرهنگ ا سیب  به م تولید ملی آ

امکان ازدواج جوانان ضعیف شده انحرافات به دنبال آن  ومی گیرد  آن گریبان جامعه را بیکاری به عنوان پیامد می بیند و

  ،ماربزهآ وبنیان خانواده هاسست گشته خطر افزایش طالق بروز می کند. فحشاء جایگزین آن می گردد.  فساد و ،اخالقی

برای به فراموشاای سااپردن روانگردانها  مسااکرات و و مخدر به مواد اعتیاد ومی رود  باالقتل  و جرم رشااوه، ساارقت،

شکالت فراگیر می صورت بحران  وشود م سیب های اجتماعی به  ضرت به مالک  .شکل می گیردبدین طریق آ لذا ح

غنیمت را  هاآن دریدن وحشاای وانی ومبادا چون حیباشاای انسااانی داشااته  -گوشاازد می کند که باید به مردم نگاه الهی

شهید مطهری  ۱خلقتند.تو در بیه ش یا و برادر دینی تو ای :گروهند دو زیرا آن ها .بهره کشی کنی آن ها نباید ازشماری و

نساابت به یکدیگر تحریک کنین  نفر را عواطف دووقتی می خواهین  ما" چنین می گوید:درمورد برادری آحاد یک ملت 

 (۵۱عضو یک خانواده هستند.) و بشر همه برادر می گویین افراد یا یک ملت برادر یکدیگرند. افرادمی گویین 

 مردم نسبت به عفو خطاپوشی و ۴-۱-۲-۳

فْحِکَ مِثْلِ الَّذِ " فْحِهِ  کَیَعْطِیُأَنْ  یتُحِب  وَ تَرْضااَ  یفَأَعْطِهِنْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صااَ والی  ازآن جاکه "اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صااَ

سیله وعامل اجرای حاکمیت الهی بر سلمین درحقیقت و ست م سماء وباید تالش کند  روی زمین ا صفات الهی  مظهر ا

ست را،تواب،،غفورغفار ازجمله ستارا ز اچشن پوشی  به خطاپوشی و را مالک تضراز این روحنماید.تقویت خود در  و

شها شتباهات لغز شریع نظام  زیرا .سفارش می کند  مردم وا سفه ت سالمفل شکیل جامعه  ،کیفری ا سالن مبن ربسالن ت ای 

رگونه هانجام  از ،اجتماعی اش پی آشنایی با وظائف فردی و بشر در جرائن است تا پیشگیری از وسازی محیط زندگی 

 انجام می گیرد که مسااووالن ر رهبری وراساااس تدبیباقداماتی که امروزه بدین ساابب  (۵۱)".انحراف خود داری ورزد

تبدیل شااود تا از عوارض سااوء آن  آن می تواند به مجازات جایگزینغیر  هایی چون زندان ومجازات براساااس آن 

سب و از ،تاثیر پذیری از دیگر زندانیان ،خانواده ماندن زندانی از همچون دور ست دادن ک   موقعیت اجتماعی و کار و د
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شود، مجرم دریافت برچسب زندانی و وشغلی  ن والی بنابرای  می باشد . عهد نامه مبتنی بر متون دینی همچونجلوگیری 

شن  (قابل اغماض)ساهوی  از خطاهای جزئی ومنافع جامعه اقتضااء می کند  آن جا که ممکن اسات و باید تا رعیت چ

 اجتماعی خواهد شد.  پوشی کند که این خود سبب پیشگیری از بسیاری از آسیب های 

 مردم با خود رفتار توجه به نظارت الهی بر ۵-۱-۲-۳

سفه اجت از " فَإِنَّکَ فَوْقَهُنْ وَ وَالِی الْأَمْرِ عَلَیْکَ فَوْقَکَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ ..." سالمی،نظر فل ه نه تنها نتیج ماعی ا

تنها  ،فهبلکه از نظر این فلساا مقابل مردم مسااوولیت دارد، حاکن در واعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیساات 

  از این رو والی ( ۵۲)را ذی حق می کند.افرادی  در مقابل اجتماع مسااوول می سااازد و اعتقاد به خداساات که حاکن را

یرد تواضع پیش گپس راه خداوند فوق همه آن هاست  او و از باالترمسلمین  که ولی امر چرا نبایداستکبارورزد؛ سلمینم

عمل "کنترلیخود "حاکن به اصاال مهن  با چنین نگرشاای. اعمال خود بداند ناظر بر پروردگار عالن را، ر تمام حاالتد و

شتتالشی خستگی ناپذیر در راه اجرای عدالت کرده شود ؛ ؛خواهد دا   شکاف میان غنی و بیت المال عادالنه تقسین می 

 وکن اثر می گردد. عوامل آسیب زا کمرنگ  ومی رسد  فقیر به حداقل

 توجه به مسووليت در جامعه اسالمی به مثابه یک امتحان الهی  ۶-۱-۲-۳

سنتهای الهی،ی "...وابتالك بهن" ست که در سنت امتحان و کی از  سان قرآن و آزمایش ا سیار آمده ت روایا ل ب

  مقامات انسان است ارتقاء مراتب و سب صالحیت وک ،بدان بازشناسی نیکان ازامتحان الهی وسیله ای برای  (۵۳).است

ضرت ابراهین)ع( از شات الهی پیروز  این رو ح شات در( این ۵۴.)تبیرون آمد مقام امامت یافهنگامی که از آزمای  آزمای

 می فرماید به مالک حضاارت رو از این .ومنسااب اسااتمقام  که یکی از آن ها (۵۵)صااورت می گیردگوناگون  مسااائل

سیله مردم آزمایش  را خداوند تو ست. به و ساله،" دراین باره می فرماید: )ره(امام خمینیکرده ا ساله خدمتگزاری  م م

نشا م و شما ملت را از ملت ورا از  همین فرمانفرمایی جدا می کند شما .است نه فرمانفرمایی دولت به ملت دولت به ملت

 (۵۶)"می شود. مفاسد زیادی

 اِعمال خشونت نسبت به مردمترک  انعطاف پذیری و ۷-۱-۲-۳

شد وح" مُؤَمَّرس آمُرُ فَاُطاعُ یوَ ال تَقُولَنَّ: اِنُّ " شته با سالمی باید رفتاری الهی دا ست  در اکن ا  ضمن تذکر بهگام نخ

سازد در انتخاب راه  را آن ها ،خطاکاران صت دهد از به آن ها وآزاد ومخیر  صالح  و آیندغفلت بیرون  فر پیش  درراه 

 آزاد ،شرتمام افرادب :رنخستین ماده اعالمیه حقوق بشطبق . شرائط آن حق بشر است تعیین حدود و با . زیرا آزادیگیرند

اکِرًا وَإِمَُّا  "در قرآن کرین آمده اساات که:همچنان که ( ۵۷.)دبمانن باید آزاد و به دنیامی آیند بِیلَ إِمَُّا شااَ إِنَُّا هَدَیْنَاهُ السااَُّ
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 )ره( مام خمینیا( ۵۹)"ه اساات. بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفرید" :نیز می فرماید  ضاارت( ح۵۸)"کَفُورً

ن ای کسااانی که گول خوردید از ،عزیزان من ،برادران کردسااتانی من" :بعض فریب خوردگان کرد می فرماید خطاب به

امور تصلب  دراین بدان جهت است که اگر حاکن اسالمی  (۶۱)"دارد...اسالم عفو  برگردید به اسالم، ،سران خود فروخته

سوی نیروهای تحت امر  اعمال خشونت از دورویی و ،زمینه نفاقکند  مردم همچون فرمانده نظامی رفتار با داشته باشد و

شمندان، خواهدکرد.ارتکاب جرم وغیره را فراهن  ،خود شو زیرا به گفته بعض اندی راین بناب د؛هیچ کس کجرو متولد نمی 

 خشونت  اعمال در ادامه ،حضرت  (۶۱).عالجند کجروها بیماران اجتماعی هستند که مانند بیماران جسمی قابل درمان و

  (  ۶۲) .می داند براندازی( )ونزدیکی به تغییر  سستی دین و تباهی دل،مایه  را

 برتری و عدم احساس تکبر ۸-۱-۲-۳

لْطَانِکَ أُبَّهَ ً أَوْ مَخِیلَ ً فَانْظُرْ إِلَى عِظَنِ مُلْکِ اللَّهِ فَوْقَکَوَ  " وَ قُدْرَتِهِ مِنْکَ عَلَى مَا  إِذَا أَحْدَثَ لَکَ مَا أَنْتَ فِیهِ مِنْ سااُ

فراهن  راخانوادگی و اجتماعی  های فردی، ی که آسیبعلل انحرافات یکی از قرآن کرین،نظر  از " لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِکَ

سازد  ساله  تکبر ومی  ست.  خدا م شی ا سی که تکبرمی ورزد ازفرامو  خودبه  می ماند و شناخت جایگاه خود باز ک

شی  شی خداو فرامو ال تَکُونُوا  "می فرماید  همچنین شد.  خواهد دچار نتیجه محرومیت از عنایت خداوند در و فرامو

َسهُنْ  ساهُنْ أَنْفُ ُسوا اللَُّهَ فَأَنْ ستغنی" و (۶۳)"کَالَُّذِینَ نَ سان لیطغی ان راه ا ستکباری ( ۶۴)"ان االن به طبقه بندی روحیه ا

ضایتی  و جامعه ناعادالنه در شدید وایجاد نار شکالت در ت ستری  م سب میان مردم می انجامد که خود ب سیب منا برای آ

 درعامل ضااعف  مردم مسااتضااعف، بر بی درداقلیتی مرفه  وساالطهاسااتضااعاف اکثریت مردم د. خواهد بوی های اجتماع

بنیان  نهایت به سستی است که درخانوادگی  فرهنگی و ،اقتصادی اجتماعی، اعتقادی،سستی بنیان های  ،یدیناعتقادات 

سالمی می  ست تاریخ اندلس  انجامد.های حکومت ا شرفت وتمدن  وزوالوممکن ا سالمی  درآن  پی شودجامعه ا .  تکرار 

مام خمینی ( ا۶۶)"  بِأَنفُسِهِن ما یُغَیُِّرواإِنَُّ اللَُّهَ ال یُغَیُِّرُ ما بِقَومٍ حَتُّى  "و( ۶۵)"ال تَکُونُوا کَالَُّذینَ نَسُوا اللَُّهَ فَأَنْساهُنْ أَنْفُسَهُنْ  "

اساات این که زندگی شااما  عامهموافق مذاق  آن توجه دارند وآن چیزی که مردم به ":مورد چنین می گوید این در)ره( 

شد سالم و .ساده با سران ا سالم و پیغمبر همان طوری که  ساده و ائمه ما امیر المومنین و ا شان   بلکه ؛عادی بود زندگی 

   (۶۷)"از عادی. پایین تر

 انصاف  ورعایت عدالت  ۹-۱-۲-۳

فِ النَّاسَ  "  فِ اهللَ وَ أَنْصااِ کَ، وَ مِنْ خَاصااَّ ِ أَهْلِکَأَنْصااِ کارگزار  حاکن ومورد در  ع(امام علی) درکالم " مِنْ نَفْسااِ

اعن از خواص  مردم بارابطه  انصاااف در ب: خداوند. رابطه با انصاااف در الف: دو گونه اساات: انصاااف برمساالمین 
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رومیت مح ،تبعیض ؛جامعه متعادل باشد ؛باشدفضایی که حقوق مردم محفوظ  در"که  چرا خویشاوندان والی ونیز رعیت ؛

زمینه برای وقوع  وصاافای قلب رواج پیدامی کند  اخالق پاك و و عقاید صااحیح ،مردم نباشااد احساااس مغبونیت در و

 (۶۸عقاید ناپاك کمتر می شود. ) رذایل اخالقی و ،معاصی

 مورد خداوند انصاف در الف:

انصاف در مورد خداوند به  ،نیازی ندارد بنابراین به انصاف بنده،غنی  صمد و بدیهی است که خداوند "انصف اهلل" 

ست.نواهی خداوند متعال  اوامر و اطاعت بنده ازمفهوم  شانش رعایت احکام الهی از در و ا ست  مورد خوی سوی آنان ا

صاف  توجه به این معنا، با (۶۹)"اهلیکن نارا قوا انفسکن و"که شاوندان ازان مراقب باشد مسلمین  یعنی حاکن ،جانب خوی

سوبینش  نزدیکان و سوولیت او به ویژه خواری  بامن ستفاده از م سوم  ؛نپردازندسوء ا شرایطی که در زمان خلیفه  همان 

ستفاده  امروز همان گونه که .دمی تحمیل گشته به سقوط او منجرشبرجامعه اسال  آقازاده ها وژناز عناوینی چون  سوء ا

 تهدید می کند.  را جامعه های برتر

 مردم  رابطه با درانصاف  ب:

  وَأَزْوَجُکُنْ  وَإِخْوَنُکُنْ وَأَبْنَاؤُکُنْ ؤُکُنْقُلْ إِن کَانَ ءَابَا " آیهنظر گرفتن  در با باید والی مسااالمین "انصاااف الناس"

ِشیرَتُکُنْ َشوْنَ رَةسوَتِجَ قْتَرَفْتُمُوهَاٱ وَأَمْوَلس وَعَ َسادَهَا تَخْ َسکِنُ کَ َضوْنَهَا وَمَ ُسولِهِ للَّهِٱ مِّنَ إِلَیْکُن أَحَبَّ تَرْ َسبِی ۦوَرَ  ۦلِهِوَجِهَادٍ فِى 

خواص خویشاوندانش  عدالت وانصاف را در رابطه با( ۷۱)"   ِسقِینَلْفَٱ لْقَوْمَٱلَا یَهْدِى  للَّهُٱوَ  ۦبِأَمْرِهِ للَّهُٱ یَأْتِىَحَتَّى  تَرَبَُّصوافَ

که بربندگان خداظلن کند خداوند دشمن  هر ستن کرده است وبر مردم این صورت  غیر در دو رعایت کند. هر ،نیز مردم و

ست. ستندرعایت خداوند  تحت تکفل و خلق عیال اهلل وفرموده اند :پیامبر)ص(  آن جاکهاز  و او دم رعایت ع ،( ۷۲) ه

تی اقلیسوی ه گسیل کردن امکانات ب ،جلوه دادن حقایقوارونه  ،امور مردم سبب غفلت از سوی حاکن مسلمین انصاف از

بهکاری ت فقر و نارضایتی و و می گرددجامعه دارند  برای یاری راهزینه وکمترین  بیشترین )ع(علیخاص که به فرمایش 

جرائن  خودفروشی، که جنایت و نندبرآ دانان اقتصاد بعض( ۷۳)"کادالفقر ان یکون کفرا"که  چرابه دنبال خواهد داشت.  را

سانی و ستی  ،خصوصیات غیران ستن امپریالی سی سایل تولید در)که(  ه،به وجود آمدابتدا از  افراد  از عده متعددیاختیار  و

 (۷۴)اجتماع تقسین شده است  غلط درثروت به طور  جامعه بوده،

 خواص  نافع عامه برخشنودی وم ترجيح اولویت بخشی و ۱۱-۱-۲-۳

َضى الرَّعِیَّ ِ، فَإِنَّ وَلْیَکُنْ  " َسطُهَا فِی الْحَقِّ، وَأَعَم هَا فِی الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِ ُسخْطَ الْعَامَّ ِ یُجْحُِف أَحَبَّ االْمُورِ إِلَیْکَ أَوْ

َضى الْعَامَّ ِ صَّ ِ یُغْتَفَرُ مَعَ رِ ُسخْطَ الْخَا صَّ ِ، وَإِنَّ  َضى الْخَا شد که باحق کارها باید محبوب ترین ییعن" بِرِ   و نزد تو اموری با
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  و است ساختن رضایت خواص خشن عموم مایه بی اثر باشد. زیرا هماهنگ ترمردم  رضایت عامه با عدالت موافق تر و

ست.  خشنودی عامه بی اثر برابر خواص درناخشنودی  شند.  ذخیره دفاع در عامه مردم وا شمنان می با همان که برابر د

من به کمک شما دولت تعیین امام راحل می فرمود که  و (۷۵)"بالمومنین وه الذی ایدك بنصر هو" فرماید:قرآن کرین می 

  سرچشمه هرگونه قدرتی توده مردم هستند و منشا کهنیز بیانگر آن است اصل سوم اعالمیه حقوق بشر فرانسه  ؛می کنن

  خاصااه"در برابر "به معنای همگان " هعام"رفت کلمه به کار می  "ملت"مورد  در نیزواژه ای که  حضاارتدر دوران 

  تنها آن قدرت وحضاارت و..اساات.وده ب "اکثریت مردم" و "توده" در مفهوم "سااواداعظن"کلمه و  "ویژگان "یعنی "

ا که رتوده مردم باشید زی با":می فرماید وتوده باشد  ده ملت یاراسمبل ا وکه نماینده  شناختبه رسمیت می  دستگاهی را

ست. ست که البته طبیعی  و" دست خدا همراه جماعت ا شود که اراده توده مردم و"طبقه ممتاز "و" گروه ویژه"ا   راضی ن

توجه داشااته باشااد تا  مطالبات آن ها به نیازمندی ها ومساالمین  براین باید حاکن( بنا۷۶)"برتری یابد. برآن ها ،همگان

 امان بماند.  آن در پیامدهایو نتیجه آسیبها  در ازبروز بی اعتمادی مردم و

 عدم پذیرش سعایت بدخواهان پوشانيدن عيوب مردم و ۱۱-۱-۲-۳

ْشنَأَهُنْ عِنْدَكَ، أَطْلَبُهُنْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ " صفات از " وَلْیَکُنْ أَبْعَدَ رَعِیَّتِکَ مِنْکَ وَأَ ستارالعیوب وجمله  ار غف خداوند 

شد.الذنوب می  صادق )ع( با سه چیز را" فرمایند:می امام  ست    ازجمله،کندعام رعایت  درباره خاص و برحاکن الزم ا

 این ویژگی ها حاکن اسالمی باید تالش کند لذا (۷۷) ".بازگردند راه خطا از توبه کنند و اکاران تاخطگناه  چشن پوشی از

برای  رامردم  جویی ازنه فرصااات عیب  نه خود به عیوب مردم بپردازد ود . متجلی ساااازمنش خود  روش و دررا 

شگیری د. گردان بدخواهان فراهن شت درجامعه پی سترش کارهای ز صورت از گ شود ودراین  میان نمی  قبح گناه از می 

 رود. 

   شاورانبهره گيری از م ۲-۲-۳

ْضلِ، وَیَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَالَ " ُشورَتِکَ بَخِیالً یَعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَ ْضعِفُکَ عَنِ االْ وَالَ تُدْخِلَنَّ فِی مَ صجَبَاناً یُ   "اً مُورِ، وَالَ حَرِی

ند هیچ تنهایی مان جایی می فرماید: ایشان در .است ویژگی مشاوران  توجه به واهتمام به مشاوره  توصیه دیگر حضرت

سندی و شتیبانی مطمئن ترهیچ  خودپ س پ شورت نی ستورمی دهد باخ (۷۸).تاز م سلمانان  داوند نیز به نبی اکرم )ص(د م

بخیل  -۲ نباشد.حری  -۱ :هایی داشته باشدباید ویژگی مشاوراز نظر حضرت  (۷۹)"شاورهن فی االمر و"مشورت کند

 سوء ظن به خداوند است.  نباشد.زیرا سبب اجتماع این سه ویژگی ،ترسو -.۳ .نباشد
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ست  شته ازبدیهی ا ص  و ،این ویژگی ها گذ شاور باید تخ شته  راالزم تعهد  م شددا شاور خانواد قطعا. با  اه بم

صادی  شاور در امور اقت ست.بین الملل متفاوت  وم سان ،می تواند خودبه این مهن وعدم توجه ا سیب ر سبب  و عامل آ

این است که اولیاء مذهب میان  ی،دینگرد  یکی از موجبات عقب ،مذهبینظر روانشناسی  از" زیرا باشد. گریز مردم ازدین

ضاد برقرار ،طبیعییک نیاز  مذهب و صا هنگامی که آن نیاز در کنند. ت   و (۸۱)"شود.  عمومی ظاهر سطح افکار مخصو

 ن رای وتصمین مشاوره گیرنده می گردد. خطا رفتنباشد سبب به  مشاوری که از صالحیت الزم برخوردار

 گی عوامل اجرایی ویژ ۳-۲-۳

به اصطالح بایدها  ایجابی یا .۲ .سلبی.۱ :می گرددبخش تقسین  دو  از نظر حضرت بهاجرائی  ویژگی های عوامل

  .هستندارمغان شایسته ساالری  و به دنبال دارند دافعه را جاذبه و ههمان صفاتی ک؛بایدهای یک کارگزار ن و

 فات سلبیص ۱-۳-۲-۳

رَّ " رِکَهُنْ فِی ااْثَامِ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِالْ إِنَّ شااَ رَارِ قَبْلَکَ وَزِیراً، وَمَنْ شااَ عوامل اجرایی  " فَالَ یَکُونَنَّ لَکَ بِطَانَ ًشااْ

دم سوء ح عبوده فاقد بعض صفات منفی باشند باید به اصطال دارا صالحیت های عمومی را آن که باید شرائط و عالوه بر

شود شینه آن ها ثابت  سوولیت  آنها که یکی از .پی سابقه م شتن  صب کلیدی  وزارت وعدم دا در دوره حکومت های ومنا

ساله ای که در ست. توضیح آن که م شته ا سایه و جائر گذ شورهای هم  چالش روبرو با منطقه را سال های اخیر بعض ک

 ها مسوولیتنفوذ و واگذاری  ،نمود برای کشور مشکالتی ایجاد در آغاز پیروزی انقالب اسالمی ایران، ،همچنین  ساخت

حذر می دارند  آن بر که حضرت امیر)ع( مالک را از نظام های پیشین بود و به بعض عوامل دولت هاپست های کلیدی  و

د به که بخواه مسوولیتی وظالمانه حاکمان گذشته شرکت داشته  در کارهای ناشایست و ه آن هادر صورتی است ک واین.

شان واگذار گردد شد مهن و ای صحاب  یا جزء و کلیدی با ار اختی درشده ومحرمانه مطالب طبقه بندی یرند وگ سر قرار ا

شود.  شته  سیار  زیراآنان گذا سبب عزل آنها نمی گردد. این نکته ای ب شتن در دوران حاکمان گذشته  صرف مسوولیت دا

ست و سیب های جدی  مهن ا صادی،اجتماعی ،فرهنگی وامنیتی اقعدم توجه بدان می تواند آ شد. ت شته با مان هبدنبال دا

ین لو رفتن اسرار واعمال تحرپیروزی انقالب اسالمی ،بی توجهی بعض مسووالن به این مهن سبب بعد از های سالگونه در 

ند که بکارگیری نیروهای ناشایست می توا هرچندالبته باید توجه داشت وترور شخصیتها ودانشمندان کشورمان گردید.ها 

 ،منطق نیروهای کارآمد تغییر به دور ازاما  اختالل کند، دچار روند پیشرفت جامعه را، عمومی دامن زده به تضعیف اعتماد

سابقه  متخص  و متعهد سبب نگاه جناحی و وتغییر دولتها  غالبا درپیکه  با جایگزینی ه ب و صورت می گیردحزبی  به 

شنا به امورناکار افراد شدمی انجامد آمد ونا آ سان با سیب ر صه اجراء را و نیز می تواند آ تمام پیچیدگی هایش به  با عر
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سیب های جدی بر خطاتبدیل کند و عرصه آزمون و سازد خانواده ها پیکر اجتماع و آ سوء آن که غالبا  وارد  پیامدهای 

 می گیرد.  دامان مردم محروم ومستضعف را

 

 صفات ایجابی ۲-۳-۲-۳

مثل آصارهن وأوزارهن وآثامهن ، ممُّن لن  هیعل سیالخلف ممن له مثل آرائهن ونفاذهن ، ول ریوأنت واجد منهن خ "

عطفاً ، وأقل  کیمؤون  ، وأحسن لک معون  ، وأحنى عل کیظالماً على ظلمه ، وال آثماً على إثمه ، أولئک أخف عل عاونی

تگی وشایساین ویژگی ها که حضرت به عنوان صفات  عض ازب" أولئک خاصُّ  لخلواتک وحفالتک فاتخذإلفاً  ركیلغ

 با  رآن کریندر قهمان که  تعهد، تخص  )همراه با آگاهی و.۱ از: عبارتند می کند   اصحاب سر از آن یاد وزیر و

 نوالی بداآن چه هوای نفس  بر ترجیح رضای خدا.۳، مردم قدرت نفوذ در.۲ آمده است.(( ۸۱)"حفیظ علین  "عنوان

 همراهی که توجه به این نکات سبب کارآمدی والی و تلخ باشد. چند هر ،پایبندی به اجرای دقیق حق . ۴.راضی است 

 مردم می گردد. 

 طبقات مردم )توجه به( اقشار و -۳-۳

بِبَعْض، وَالَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض؛ فَمِنْهَا جُنُودُ اهللِ، وَمِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَِّ  وَاعْلَنْ أَنَّ الرَّعِیَّ َ طَبَقَاتس الَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِالَّ  " 

افِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْیَ ِ وَالْخَ اةُ الْعَدْلِ، وَمِنْهَا عُمَّالُ االْصِنْصااَ لِمَ ِ النَّاسِ، رَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّ ِ وَوَالْخَاصااَّ ِ، وَمِنْهَا قُضااَ مُسااْ

ْسکَنَ ِ؛ وَکُلٌّ فْلَى مِنْ ذَوِی الْحَاجَ ِ وَالْمَ س  نَاعَاتِ، وَمِنْهَا الطَّبَقَ ُ ال صِّ َضعَ عَلَى  وَمِنْهَا الت جَّارُ وَأَهْلُ ال َسهْمَهُ، وَ وَ َسمَّى اهللُ لَهُ  قَدْ 

نند پرمی ک خانه های آن را است که طبقات و اقشار مردم، حقیقت به مثابه جدول وپازلی عنایت به اینکه جامعه در" حَدِّهِ

مسائل مهمی است  ز،انق  در جامعه و بروز آسیب های اجتماعی می گردد  سبب ایجاد نارضایتی، ، به آن هوجت معد و

  ،رسالت اقشار کلیدی مردم، ،سومین بخش از نامه خود به مالک لذا حضرت در .اکن مسلمین باید آن را رعایت کندکه ح

شناخت  رازی .بیان می کند نحوه توجه بدانها را ضرورت و ،جامعه  نقش آن ها در ،توانمندی ها  سبب کسب  که این امر 

سبت به شترن ستمی وظرفیت هاونیازمندیهای آنان  آحاد جامعه و بی سی شی  ضایتمن ایجاد نگر شته افزایش ر دی جامع گ

  عوامل اجرایی و برابر قشر خدمت دهنده اعن از مجموع در در . رابه دنبال دارد تضعیف دشمنان و ،اقتدار حکومت ،مردم

شاوران ضرت، می توان بخش خدمت گیرنده یا این گروه را ،م شت که در "رعیت"به فرمایش ح نامید. البته باید توجه دا

سالمی از سوول عن رعیته کلکن راع و"باب  نظام ا خود دارای طبقات و  اما،یت رع تحت نظرند. نیز همه ناظر و"کلکن م

هه با این رو دربحث مواج از .از یکدیگر مستغنی نیستند مرتبط است و کدیگری هب اقشاری هستند که اصالح امور آن ها
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اقدامی ابتر خواهد  هر اقشارگوناگونو نیازهای  درمان آن بدون لحاظ ظرفیت ها اعن از پیشگیری و ،اجتماعیآسیبهای 

 ماند. 

 رعيتطبقات  اصناف و

سین می کند؛ ۷به  )ع( توده مردم راعلی ضات -۳،اهل جزیه وخراج-۲سپاهیان،-۱ گروه تق -۵ کارمندان، -۴،ق

 طبقه محروم جامعه. -۷صنعتگران و و تجار-۶ نویسندگان،

  )سپاهيان الهی(جنوداهلل  ۱-۳-۳

 "معج"جنود" " إالُّ بِهِن لجُنُوُد بِإذنِ اللُّه ِ حُصُونُ الرَّعیَّ ِ وَ زَینُ الوُالةِ وَ عِز الدِّینِ وَ سُبُلُ األَمنِ وَ لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیِّ ُ "

 شاامل می نیروی انتظامی کنونی را جامعه یعنی ارتش و تمام عوامل نظن در به معنای لشاکر اسات که درگذشاته"د جن

سته بندی  (۸۲شد.) شکریان آغاز می کند  راوگروه بندی مردم امام علی )ع( د بدون آن ها نه تنها امنیت بلکه  زیرا .از ل

  ،قلعه امن رعیت اجتماعی و خانوادگی شهروندان دچارآسیب می گردد. ایشان لشکریان را حتی روابط اقتصاد و فرهنگ،

نان باید مکانی امن برای امنیت در  ایجاد مایه عزت دین و ،زینت حکمرا که جامعه اساااالمی  ند. چرا راه ها می خوا

 فضایی نا امن برای بزهکاران باشد.  شهروندان و

 ( خراج دهندگان تامين کنندگان بيت المال )ماليات و ۲-۳-۳

ز این امالیات می دانند. که  خراج و امام علی )ع( قوام آنان را مبتنی بر .مورد پیشین از نظامیان سخن گفته شد در

. برآورده می شود هن نیاز خانواده آن ها تهیه می کنند و را دفاعی مورد نیاز خود تجهیزات نظامی و طریق هن امکانات و

صورت از در سو مردم به پرداخت مالیات و این  شوند و یک  شویق می  سو نظامیان از از جزیه ت ستی انگیزه یا دگر   س

 ال مردم به دور می مانند. امو دست اندازی بر مشروع و نا کسب درآمد

ضرت  ست که ح صیه می کنند شرائطی راشایان ذکرا سب بادرنتیجه آن باید اخذ ماکه تو الیات شرائط ملیات متنا

شد. در کسادی بازار موقعیت جامعه مانند تورم، دهنده و شته با  غیر این صورت و تحرین های دشمنان قابلیت انعطاف دا

 پیکره جامعه می گردد. آسیب برمالیات خود سبب وارد آمدن 

   نویسندگان( عمال و ،کارکنان وکارمندان دولت)قضات  ۵،۴،۳-۳-۳ 

َدُوِّ " َادِ ع ِهِ عَلَى جِه َّذِی یَقْوَوْنَ ب َا یُخْرِجُ اهللُ لَهُنْ مِنَ الْخَرَاجِ ال َا ثُنَّ الَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِالَّ بِم ْهِ فِیم ِدُونَ عَلَی هِنْ، وَیَعْتَم

نْفِ الثَّالِثِ مِنَ صِّ نْفَیْنِ إِالَّ بِال صِّ ْصلِحُهُنْ وَیَکُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِنْ. ثُنَّ الَ قِوَامَ لِهَذَیْنِ ال َضاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْکُتَّابِیُ کالم  رد "...  الْقُ

  کارمندان و ،قضااات ان دولت اعن ازعملکرد کارکن نوط به نحوهم )نظامیان ومالیات دهندگان(و گروه این دامام)ع(، قوام 
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سند ضیح آن که گان نوی ست.تو ساالر الزمه یک  ا سی مردم  سیا شتن هویت دینی -نظام  صوص بادا شتن نظ -بخ ام دا

سی عادالنه  صول حقوقی و بردادر ضمینات  پایه ا ست.مبتنی بر تمامی ت شری ا شند  اگر" زیرا( ۸۳)حقوق ب ضات نبا ق

پیمان های مربوط به خراج  بین المللی و آن جمله قراردادهای اجتماعی و از جامعه و در قراردادها پیمان ها و ،عقدها 

ستوار بازمین داران و ضات اند نمی مانند و مالیات بده ها ا شند و را که این قراردادها این ق ستحکام می بخ  به مردم را ا

ریح قاضی قضاوت تابدان جاست که علی)ع( به شاهمیت  (۸۴انجام تکالیف موظف می سازند. )لمایحکمون من المعاقد()

همیت عملکرد کارمندان بدان ا ماا (۸۵)" یساوَْشقِ یٍّنَبِ یُّاوْوَصِ  یٌّالُّا نَبِ جْلُِسهُیَ! قَدْ جَلَْستَ مَجْلِساً ال حُیُْشرَ ای " می فرمایند:

ست که آنان به جمع آوری    جامعه را منافع دولت و و پردازندجزیه می  زکات و خمس، اعن ازمالیات،وجوهات جهت ا

صول مالیات  نظر امام علی، از .حفظ می کنند صادی و،عمران زمین وآبادانی  و "فرع"و ضع اقت صالح و مراعات حال  ا

صل "مردم  ست "ا سر تاا شد نه آن که به زور  سنگان را از  مالیات به عنوان اخذ از درآمد با ضروری گر نیزه خوراك 

  ردد وضبط نمی گ دقت ثبت و گزارشات مالی با کوشا نباشند اگر نویسندگان پاکدست و ماا( ۸۶.)آنان بیرون کشدگلوی 

سود جویان  ویژه خواران و وراه رابرایموجب هدر رفت بیت المال می گردد.  مردم، ایجاد دلسردی در بر عالوه یجهتن در

 هموار می سازد.بیت المال  بر را

معیارهای انتخاب  .۱مانند کارمندان توصیه های دیگری نیز مطرح می کنند مورد است که حضرت در الزم به ذکر

سته ستادن ماموران مخفی و.ف۳ ،پرداخت حقوق کافی به آنان.۲ ،شای سانی امین و ر صورت پنهانی اما باوفا بازر   که به 

شته باشند  عملکرد کارمندان کنترل و بر مستمر ارش دهند گز یعلیه خاطیان، همه به اتفاقکه هرگاه به گونه ای نظارت دا

شان درسخت مجازات کنند.  را به میزان خیانتی که انجام داده اند آن ها ست برای  سزاوار" جای دیگر می فرمایند: ای نی

برای گزینش شایستگان  .۳؛رسیدگی به حقوق پایمال شده .۲؛مرزها حراست از.۱ ؛سه مورد کوتاهی کنند حاکمان که در

 (۸۷مسوولیتهای مختلف.)

   صنعتگران و جارت ۶-۳-۳

نَاعَاتِ " صنعتگران می باشند  جار و،تششمین گروه از اصناف جامعه  " وَالَ قِوَامَ لَهُنْ جَمِیعاً إِالَّ بِالت جَّارِ وَذَوِی الصِّ

ل دسترنج حاص آن است که وسائل زندگی و در هاست. اهمیت تجارآن برحضورمبتنی  ،یت پنج صنف پیش گفتهکه موفق

ضه می کنند  گرد آورده در جامعه را افراد شان عر شتوانه ای برای مالیات  پرداخت وجوهات و سویی با از وبازارهای پ

شند.  شتغالزایی بیت المال می با ستند از طریق ا صادی جامعه ه شتوانه اقت ایحتاج ،تولید وتامین ماین ها عالوه بر آن که پ

قش ن وکوتاه کردن دست دشمنانن آ،رفع فقروپیشگیری از اسیبهای ناشی از استقالل وخودکفائی جامعه اسالمی  درمردم 
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سزایی دارند.  سته های آناوبی ب صادی،اما  ، نتوجهی به اهمیت وخوا سالمی به بیگانگان ، رکود اقت ستگی جامعه ا  واب

 به دنبال خواهد داشت. فحشاء را فساد و فقر، ضعف ،

 نيازمندان  محرومان وطبقه  ۷-۳-۳

فْلَ " کَنَ ِ الَّذ یثُنَّ الطَّبَقَ ُ الساا   فتمینامام )ع( به ه ،این بخش در " رِفْدُهُنْ وَمَعُونَتُهُنْ. حِق یَ نَیمِنْ أَهْلِ الْحَاجَ ِ وَالْمَسااْ

شر جامعه  ضعفان  ونیازمندان  محرومان،طبقه  همان یاق ست ضرت از این طبقه به . پردازد یحقوق آن ها م وم  "عنوانح

مختلف  که به جهات .جامعه می باشند"خدمت پذیر "گروه حقیقت  قشر پایین جامعه یاد می کند که در یا "الطبقه السفلی

ستی بد بیماری، ،پیری ستی ،سرپر سرپر صیل معاش قادر ،بالیای طبیعی یا و بی  سب  ،به تح امور زندگی  اداره و علنک

سیاری  در خود نیستند. ائل الزم از مس آگاهیسبب عدم  ،در گیری جدی با مشکالت زندگی اقتصادی و از این ها فقرب

منفعت طلبان شااده  و اشاارار ،جویاندسااو یبراآن قرار گرفتن در بسااتری آماده  دنبالبه  وخطرات پیش رو  جامعه و

سالمی باید در جهت رفع است.  اقدامحد امکان  تا هامهارتی آن  و معیشتی،درمانی،فرهنگی ،علمی نیازهایکه حکومت ا

ست هیچ در دنیا کوخها در مقداری که برکات ازآن  " می فرماید:  که امام خمینی )ره ( کند . همان ها شده ا شر  کاخ  منت

شود.  پیدا ها سبت به  به فرمایش امام علی )ع(که وآنان  (۸۸)"نمی  سالمی،ن مان ها که اند.ه بازده پر کن توقع و نظام ا

عالوه بر  ،اموال مردمدر دیگر و قرارداده است ( ۹۱)ومصارف خمس  (۸۹)زکاتف مصاررا در ن سهمیانآ د برایخداون

صاص بخشی وبه رعایت حال آن ها  ،زکات خمس و شان ب اخت ست. ه آاز اموال شده ا صیه  وَ الَُّذِینَ فِی أَمْوالِهِنْ  "نان تو

ائِلِ وَ الْمَحْرُومِ  را  خودلباس  عدم تکلف در طعام و رعایت سااادگی وموالی متقیان نیز علت  و (۹۱)"حَقسُّ مَعْلُومس  لِلسااَُّ

  عدم تشااویق و به تنگدسااتی را مرفهانگرفتارآمدن بعض  خداوند علت و (۹۲خواند.)احتمال وجود بعض نیازمندان می 

 (۹۳).توجه به اطعام مستمندان می داند

سیس کمیته امداد امام خمینی )ره(  سالمی و پس از پیروزی انقالبتا سیدگیتجربه  ا ومان به محر هدفمند موفق ر

عالوه  ،جهت رسیدگی به کن توانان دیگری همچون سازمان بهزیستیحمایتی سازمان هاونهادهای کیل تشون مستضعفا و

شگیری از وارد سیب های جدی به این خانواده ها آمدن بر پی صه های گوناگون  ،آ ستاوردهای قابل توجهی در عر اعن د

حالی  رد. حاصل گشته است تربیت نخبگانی از آن ها و افرادتحت پوشش خودکفایی ،ازدواج های پایدار کارآفرینی، از

دختران  را زنان و درصااد آن ها ۶۱ان که بیش از اجتماعی آن تربیتی و اقتصااادی، های فرهنگی،نیازکه عدم توجه به 

  .مناسب برای افزایش آن باشدبستری  ،های اجتماعی آسیبدرمان  یا عوض کاهش و درتشکیل می دهند می توانست 
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 ینتيجه گيرجمع بندی و -۴

اعن از موثر می باشااد نقش مسااوولین گسااترش آساایب های اجتماعی  ایجاد و درکه عوامل گوناگونی ازجمله 

ند هست آفرین فساد جامعه نقش همه باهن در صالح و،مسوولین  امت و زیرا .استبرنامه ریزان ومجریان  سیاست گذاران،

سوولین در هرلیکن  ، ست.دو حالت پر رنگ تر  نقش م سویی ا صومین  قرآن کرین واز  برای تمامی دردهای )ع( ائمه مع

شر پیشگیری و فردی و به  )ع( علیامام نمونه ای ازآن در نامه ارزشمند که  انددرمان های کارآمد ارائه کرده  اجتماعی ب

جهه برای مواآشنایی با آن  است واخالق کارگزاران  حقیقت منشور حکومت داری ومالک اشتر تجلی یافته است که در 

ارزشاامندی برای می تواند دسااتمایه انقالب اسااالمی ایران  چهارمین دههای پایانی هآساایب های اجتماعی در سااال  با

  سااخنان بزرگان و و ،روایات ،آیات هره گیری ازباب قرار دادن عهدنامه وا مبناین پژوهش با  الذ .مسااووالن نظام باشااد

 شاارائط کنونی بندی عهدنامه به تطبیق آن با محور برویژه امام خمینی )ره( و مقام معظن رهبری عالوه ه صاااحبنظران ب

 نحوه رابطه والی، آن چه حاکن مساالمین باید بداند ،که به شاارائط عمومی والیه نحوه بهره گیری از آن پرداخت مملکت و

در ی احتمالی هاآساایب  رعیت و مسااوولیت های متقابل والی و حقوق و ،به مسااوولیت خویشنگرش والی  بارعیت،

سته بندی آحاد و ،صورت عدم توجه بدان شار جامعه و د صورت  ضرورت توجه به آن ها اق عین حال  در واحد وبه 

ستیافته های این پژوهش  ازمتفاوت در قالب وحدت در عین کثرت  ست عهدنامه بربندهای مروری  باونیز  .ا  چنین بد

توزیع صحیح وعادالنه بیت المال  دریافت و داوری، ایمن سازی چرخه ی ثبت، روان سازی و، طریق اصالح  که از آمد

شهروندان ،ورعایت حقوق  شر از  شان بکارگیری مجریانی متخص  ومتعهد واعمال نظارت ،هر ق ی مدقیق بر عملکرد ای

ساس امنیت، توان جامعه ای بالنده و شهروندان در آن اح شت که  سوی  عدالت کنند و رفاه و برخورداری از سالن دا به 

 انحرافات کشیده نشوند. خالف واعمال ارتکاب 

سترده تر وحجن های موجود در توجه به محدودیت  بادر پایان  شنهاد می گردد در پژوهش های گ با  مقاالت پی

)ع( بویژه امام علی )ع( مورد بررساای دقیق دیگر فرمایشااات معصااومین ،اشااترعالوه بر عهدنامه مالک محدودیت کمتر 

پدید  نو مواجهه با آساایب های اجتماعی ساانتی و اقدامات مسااوولین درمحور های گوناگون آن دسااتمایه  ،قرارگرفته

 مدیریتی قرار گیرد. مبنای پروژه های تحقیقاتی وبند از بندهای نهج البالغه  هر و قرارگیرد

 ناشر. نشر، محل مترجم، خانوادگی نام و نام ایتالیک، کتاب عنوان ، انتشار( )سال نام، نویسنده، خانوادگی نام کتاب:
 مقاله صفحات شماره  )شماره(: دوره، ایتالیک، حروف با نشریه نام مقاله، عنوان ، انتشار( )سال نام، خانوادگی، نام مجله:

 مجله. در
 ینشان و نام ،«گیومه داخل» موضوع عنوان زمان(، و تاریخ )آخرین نویسنده نام نویسنده، خانوادگینام   اینترنتی: هایسایت  

  ایتالیک صورت به اینترنتی
 : ارجاعات
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-(،تهران:شااورای فرهنگی ۱۳۷۱-۱۳۸۱)،بررسییی آسییيبهای اجتماعی زنان در دهه ( ۱۳۸۲زهرا)، .محمدی۲۳

 .ناجتماعی زنا

۲۴.mehkam.com,1397/4/9,10/35. 

 همان. .۲۵

  

 .۵ص،۷۴،ماوی،شمارهفهین،هوشنگ. ۲۶

۲۷.view.'article'https://hawzeh.net.  1397/4/9,22/30. 

 .همان.۲۸

 .۲۷ص ،سالر رشت: ،ربه مالک اشت امام علی)ع( داری در نامهمنشور مملکت ( ۱۳۸۶زین العابدین) ربانی،.ق۲۹

 .۳۱ص: سالر، رشت: ،به مالک اشتر ( منشور مملکت داری در نامه امام علی)ع(۱۳۸۶زین العابدین) قربانی،. ۳۱

 .سیزده :ص صدرا:،تهران سيری درنهج البالغه، (،۱۳۵۴مرتضی) مطهری، .۳۱

 .ص: سیزده انتشارات صدرا، تهران: ،نهج البالغه سيری در، (۱۳۵۴مرتضی) مطهری، .۳۲

 .۲۶ص سالر، رشت: ،به مالک اشتر منشور مملکت داری در نامه امام علی)ع( (۱۳۸۶زین العابدین) قربانی،.۳۳
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 .۱۱/۲/۹۵،، مقام معظن رهبری.خامنه ای،سیدعلی۳۴

 .۱۵۷.سوره اعراف/۳۵

  ،۱۷ ره(، ج) خمینینشاار آثار امام  موسااسااه تنظین و :،تهران مامصییحيفه ا ،( ۱۳۶۸روح اهلل) امام خمینی، .۳۶

 .۱۲۲:ص

، ۱۱۴:ص ،نشاار صااهبا ،چاپ هفتن ،دغدغه های فرهنگی ،(۱۳۹۳مقام معظن رهبری) ،سااید علی،خامنه ای.۳۷

۱۵/۱۲/۱۳۷۷. 

شر چاپ و تهران: ،در منظر مقام معظم رهبریفرهنگ  ( ۱۳۹۱علی) آقاپور، و امیر هپوش،سیا .۳۸   چاپ دوم، ،ن

 .۱۲۹ ص:

شت: ،به مالک اشیتر منشیور مملکت داری در نامه امام علی)ع( (۱۳۸۶،زین العابدین)قربانی.۳۹   :ص سالر، ر

۱۱۵. 

 .۷محمد/ .سوره۴۱

 .۴۲خطبه  ،االسالم تالیفات شیخنشر  موسسه چاپ و ،نهج البالغه ،)بی تا( ،رضی شریف.۴۱

 .۵۳سوره یوسف/ .۴۲

 .۲سوره قیامه/.۴۳

 .۱۸سوره یوسف/ .۴۴

 .۷سوره شمس/ .۴۵

 .۲۷سوره فجر/.۴۶

  سااالر، رشاات: ،به مالک اشییتر منشییور مملکت داری در نامه امام علی)ع(( ۱۳۸۶زین العابدین) ،قربانی .۴۷

 .۱۴۱ص:

 .۸۴سوره شعراء/.۴۸

 .۱۵۹سوره ال عمران/.۴۹

 .۱۳۶ ص: صدرا، تهران:، غرب اسالم و اخالق جنسی در  ،(۱۳۸۷مرتضی) مطهری،.۵۱

سيب های اجتماعی زنان در (،۱۳۸۳زهرا) ،محمدی .۵۱ سی آ   -شورای فرهنگی  تهران:، ۱۳۷۱-۱۳۸۱دهه  برر

 .۵۱ص: اجتماعی زنان،
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 .۱۵۸، ص:۳۱صدرا، چاپ  تهران،، علل گرایش به مادیگری(۱۳۸۷مرتضی ) مطهری، .۵۲

  سااالر، ،رشاات:به مالک اشییتر منشییور مملکت داری در نامه امام علی)ع( (۱۳۸۶زین العابدین) قربانی، .۵۳

 .۱۶۳:ص

 .۱۲۵سوره بقره/ .۵۴

 .۱۵۷وره بقره/.س۵۵

 .۱۱۹ص: ، ۹جنشر آثار امام خمینی )ره(،  موسسه تنظین و ،تهران ،صحيفه امام ،( ۱۳۶۸روح اهلل) امام خمینی،.۵۶

شر مقاله علی و ،(۱۳۸۱جرج) جرداق، .۵۷ صول امام علی)ع( ،حقوق ب سه ای بین ا شر اعالمیه و مقای   ،حقوق ب

اپ چ شرکت سهامی انتشار، تهران: محمد، بسته نگار، منظر اندیشمندان، حقوق بشر از سید هادی، ،ترجمه خسروشاهی

 .۲۱۲-۲۶۸ ص  اول،

 .۳.سوره انسان/۵۸

ستاد ،اخالق مسیووالن  (،۱۳۸۸علی اکبر) ی،کرذا .۵۹ ضرت امام خمینی) معاونت فرهنگی  شت ح   ،ره(بزرگدا

 .۳۹ص: دهن،چاپ چهارم الی 

 .۳۲ ص: انتشارات بدر، ،جامعه شناسی انحرافات آسيب شناسی اجتماعی و، (۱۳۷۸)محمدحسین  ،فرجاد .۶۱

 .۲۹سوره فتح/.۶۱

 .۱۹سوره حشر/.۶۲

 .۶سوره علق/ .۶۳

 .۱۱.سوره رعد /۶۴

 .۵۳انفال/.سوره ۶۵

 .۳۱۸ ص: ،۹آثار امام خمینی )ره(نشر  موسسه تنظین و ،تهران ،صحيفه امام ،( ۱۳۶۸روح اهلل) امام خمینی،.۶۶

سه ای از ،عدالت اجتماعی(، ۱۳۸۹)یطوب زمانی، .۶۷ ستاد مطهری و مطالعه مقای شریعتی بادید گاه  منظر ا دکتر 

 .۱۳۶ ص: ،نشر بقعه :تهران ،جامعه شناختی

 .۱۴۳ص: ،۵ ج،شرح نهج البالغه ابن میثن، .۶۸

 .۶سوره تحرین / .۶۹

 .۲۴سوره توبه /.۷۱
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 .۱۶۴ ص: ،۲ج ،الکافی بن یعقوب)بی تا(، محمد کلینی، .۷۱

 .۳۱۷ ص: ،۲ج ،الکافی بی تا(،بن یعقوب ) محمد کلینی،.۷۲

سيب های اجتماعی زنان در ،(۱۳۸۳زهرا) محمدی،.۷۳ سی آ -شورای فرهنگی  تهران:، ۱۳۷۱-۱۳۸۱دهه  برر

 .۳۲ ص:اجتماعی زنان، 

 .۱۵۳ :ص ،انتشارات بدر انحرافات، جامعه شناسی وآسيب شناسی اجتماعی  ،(۱۳۷۸)حسین ، محمد فرجاد، .۷۴

 .۶۲سوره انفال/.۷۵

 .۲۵۳ ص شرکت سهامی انتشار، تهران: منظر اندیشمندان، حقوق بشر از (۱۳۸۱محمد) بسته نگار، .۷۶

چاپ  ،اسالمیانتشارات  قن: ،تصحیح علی اکبرغفاری ،تحف العقول عن ال الرسول ،(۱۳۶۳)حرانی، ابن شعبه.۷۷

 .۳۱۹ ص: ،دوم

صطفی درایتی،تحقیق  ،مالکل درر م وغررالحک ،(۱۳۶۶تمیمی امدی، ).۷۸ سالمی،  دفتر قن: م   ص: ،۲جتبلیغات ا

۲۳۳. 

 .۱۵۹/وره ال عمران س .۷۹

 .۱۲۱ص:  انتشارات صدرا، ،تهران، نهج البالغه سيری در ،(۱۳۵۴مرتضی)  مطهری، .۸۱

 .۵۵سوره یوسف/ .۸۱

ش،( ۱۳۸۶زین العابدین) قربانی، .۸۲ شور مملکت داری در نامه امام علی)ع(به مالک ا شت:،ترمن   ص: سالر، ر

۳۲۱  . 

مقاله،  حضرت امام )ره(،ماده ای  ۸مبانی نظری فرمان  ،(۱۳۷۲غالمحسین )  م،االه و جعفر ، محمدحبیب زاده .۸۳

 .۲۷۳ ص:مطلوب، کتاب دولت 

شور ( ۱۳۸۶زین العابدین) قربانی، .۸۴ شتر مملکت داری در نامه امام علی)ع(من شت:  ،به مالک ا   ص: سالر، ر

۳۲۱. 

  داراحیاء التراث العربی، بیروت: ،الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار بحار االنوار ،محمدباقر)بی تا( مجلساای، .۸۵

 ۲۱ ، ص:۱۸ج
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  ،اعالمیه حقوق بشاار علی)ع(ومقایسااه ای بین اصااول امام  حقوق بشاار، مقاله علی و ،(۱۳۸۱جرج) ،جرداق.۸۶

   ص  شرکت سهامی انتشار، تهران: محمد، بسته نگار، منظر اندیشمندان، حقوق بشر از سید هادی، ،ترجمه خسروشاهی

۲۶۸-۲۱۲. 

 .۴۴۲ ص ،اسراء قن: چاپ نهن،الحياة، مفاتيح،(۱۳۹۱عبداهلل) آملی، جوادی .۸۷

سول  ،سعادتمند.۸۸ سازیفرهنگ  ،(۱۳۸۶)ر سانی  و خود سنین ،قن ،)ره(امام خمينیدیدگاه  ازخدمت ر شر ت ، ن

 .۲۴۷ ص: چاپ دوم،

 .۶سوره توبه/ .۸۹

 .۴۱سوره انفال/.۹۱

 .۲۴-۲۵سوره معارج/ .۹۱

 .، خطبه شقشقیهنشر تالیفات فیض االسالم موسسه چاپ و ،نهج البالغه ،بی تا(شریف رضی).۹۲

 .۱۸ر/سوره فج .۹۳

 

 

 

 


