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Investigating the components of government efficiency from the 

perspective of Islamic teachings and public law 

 

Abstract 

The formation of an efficient government is demanded by Islam for 

the welfare of society and in order to attain human beings’ perfection 

and well-being. The present study was conducted to identify the 

components of governments’ efficiency from the perspective of 

Islamic public law and teachings. According to Islam, governments 

and political power are considered legitimate if they are based on a 

religious foundation. 

Today, the statesmen in the governments of Muslim societies are 

prone to ignorance and error because they are deprived of a direct 

access to an Infallible Imam (PBUH) and lack of an adequate 

assurance of knowledge, piety and practical entailment. The 

components required for a government to enhance its efficiency are 

not identified. The present descriptive study has analyzed the 

components of Islamic public law and teachings from relevant 

resources.   

The results of this study show that acting on the components of 

rationality, justice, human dignity, responsibility, God-centeredness, 

piety, commitment, rule of law, simplicity, coexistence, consultation, 

security, public oversight, dealing with corruption and accountability, 

cooperation Welfare and public education, avoidance of aristocracy, 

establishment of installments and justice, diligence in education, 

promote political power and efficient organization of governments 

and Taking care of them facilitates the achievement of the goal and 

brings stability to the government and the trust of the nation. 
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 حقوق عمومی اسالم و هاها از منظرآموزه ی دولتکارآمد هایبررسی مولفه 
 1ابوالقاسم ابراهیمی

 2حسین احمری

 3علی صالحی فارسانی

 چکیده  

 تیلیف را کارآمد دولت   تشالییل ها انسالا   بهزیسالن  و کمال  به نیل جامعه،  رفاه  برای  اسالم 

 و ها  آموزه ماظر از ها دولت  کارآمدی های مولفه  شالااسالایی  حاضالر پژوهش از  هدف. داند می

  مشالروعیت صالورتی در  ها دولت  قدرت اسالم  مبانی  براسالا .  باشالدمی  اسالم   عمومی  حقوق

  .باشد دیای  های برآموزه  مبنای که دارند

 نبود  و(  ع)  معصو  اما  به مسنقیم  دسالنرسی عد  بدلیل اسالممی  جوامع  های دولت   امروزه

.  بالاشالالالاالد  می  خطالا  و  جهالل  معرض  در  دولنمردا ،  عملی  النزا   و  تقوی  علم،  از  کالافی  اطمیاالا 

 ای   در  کااالد   درک   را  کالارآمالدی  افزایش  تالا  نمالایاالد  عمالل  هالایی  مولفاله  چاله  باله  بالایالد  هالا  دولالت 

 تحلیل مورد  ماابع، در اسالم   عمومی  حقوق های مولفه و ها  آموزه توصالیفی  روش با پژوهش

  .قرارگرفت   بررسی و

  کرامت محوری،  عدالت  عقمنیت، های مولفه به  عمل  دهد می نشالالالا  پژوهش ای   ننایج

 همزیسالنی، زیسالنی،  سالاده مداری، قانو  تعهد، تقوا، محوری، خدا پذیری،  مسالوولیت  انسالانی،

 و  رفاه تعاو ، بود ، پاسالگگو   و فسالاد  با  برخورد همگانی،  نظارت  امایت، مشالورت،  و شالور

 ارتقاء سالالب    تربیت، و تعلیم  عدل، و  قسالال   اقامه گری،  اشالالرافی از پرهیز  عمومی، آموزش

 را  هدف به نیل  ها  آ  به اهنما   و گرددمی  هادولت  کارآمدی سالالاماندهی  و  سالالیاسالالی قدرت

 .دارد همراه را  ملت   اعنماد و  حیومت   ثبات و  تسهیل

 اسم   ،حقوق عمومی ،آموزه ها ،هاکارآمدی دولت  کلید واژه:
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   مقدمه

 تعاریف واندیشاله فیر  صالاحبا  که  اسالت   عمیق مفهو  دارای  هایواژه از  کارآمدی  اصالطم 

نفوذ، کفایت، قابلیت، و   :در فرهاگ علو  سالالیاسالالی ای  اصالالطم  بهنموده اند  ازآ  مگنلف

: ۱3۷۹بگشالالی،  )در تعریفی کارآمدی با کارآیی منرادف گرفنه شالالده و لیاقت معاا می شالالود  

 اصالاللی کارآمدی نیزاسالالم   از ماظر  امدی اسالالت دولت برای نیل به هدف کار الزمه هر (446

  دهد و رابطه قرار تأثیر تحت  را جامعه  اجنماعی  زندگی فرآیادهای که می تواند  است   اساسی

از جان  حق  ینظا  اسالالمم مبانیآنجا که  را سالالاما  بگشالالد از اسالالممی  وامت   هادولت  میا 

مطلق، خداوند تبارک و تعاالسالت، ممک مشالروعیت آ  نیز الهی اسالت. ای  نوع مشالروعیت  

و  بر آنیه به بهنری  وجه، حق حاکم )فرما  داد ( و وظیفه و تیلیف مرد  )فرمانبرداری(  افز

بگشالد و ح  رضالاینمادی، اطمیاا ، فداکاری و مسالوولیت   را تبیی  مییاد، به زندگی معاا می

.)صالالالایعی مافرد،  افزایالد برد و از ای  طریق بر کالارآمالدی نظالا  میرا در حالاکمالا  ومرد  بالاال می

۱380  :۱05) 

از و همواره    میباشالد  مشالروعیت   حقانیت وکار آمدی نظا  اسالممی از عااصالر مهم مرتب  با

در نظامهایی که بر پایه مشالروعیت الهی باا   می آیدچالش مهم نظامهای سالیاسالی به حسالا   

سالت  اتأثیر گذار ومقبولیت  مشالروعیت    ارتقاء قدرت سالیاسالی،  نهاده شالده اسالت کارآمدی در

  سالالیاسالالی  قدرت  اسالالم   هایآموزه  اسالالا  بر.دارد    پرداخن  به ای  مقوله ضالالرورتباابرای

 داشالالالناله  کالارآمالدی  دیای  یهالامبنای برآموزه  کاله دارنالد  مشالالالروعیالت   صالالالورتی در  تاهالا  هالادولالت 

چاانچه قدرت سالیاسالی بر اسالا  ضالواب   باشالاددرای  خصالوا اما  خمیای چای  فرموده اند  

قوانی  اسالممی را اجرا نیاد بی شالا از نگاه اسالم ، نامشالروع و اسالممی شالیل نگیرد و یا  

شالاا  صالال ، که باره ای  اسالت که اسالم غیرقابل پذیرش اسالت و اولی  ضالابطه اسالم  در ای 

هم صالمحیت تگصالصالی در شالااخت احیا  و قوانی  اسالم  و هم صالمحیت شالگصالینی از قبیل  

شالالااخت اوضالالاع و احوال زمانه خویش  تقوا و عدالت داشالالنه باشالالد و هم از بیاش قوی در 

  (55-54 :۱،ج۱3۹2خمیای،    .)برخوردار باشد در رأ  نظا  سیاسی قرار گیرد

جالامعاله  یعای   برای رفع نیالازهالای حیالاتی  اجنمالاعی  نهالادهالا  وجودآمالد   باله  فلسالالالفاله  زیرا

 معاای به است کارآمدی می مهم  بسیار  اجنماعی نهادهای در کارآمدی اصل  است  )کارآمدی(

 قرار مداریتیلیف   ذیل  اسالم  در  که  اسالت   تعالی  به رسالید  برای  تأثیرگذاری و  بگشالی اثر

محقق   بیشالالنر  پیشالالرفت  و تعالی  رشالالد،  شالالود انجا  درسالالت   تیلیف  هرچقدر یعای  گیرد.می

از ای  رو رعایت قانو  اسالالالم  عموه بر پاداش حقوقی و قانونی )موجود در  ) خواهد شالالالد

پاداش الهی نیز برخوردار اسالت و نق  قانو  و مقررات نیز عموه سالایر نظامها(، از ثوا  و 

 (۱05 : ۱380،  )صایعی مافرد بر جریمه و کیفر حقوقی و قانونی عقا  اخروی دارد
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 بیان مسئله .1

حقوق  از ماظرآموزه ها وبه چیسالالنی مولفه های کارآمدی دولت ها  تحقیق حاضالالر پاسالال   

عمومی اسممی، بماظور درک افزایش کارآمدی آنها می باشد. چرا که مفروض مطالعه حاضر  

ها ها و حقوق عمومی اسالالم  موج  سالالعادت دنیوی واخروی انسالالا بر ای  اسالالت که آموزه

از چالشالهای اسالاسالی طول  ها میگردد. امروزه ییی و کارآمدی دولت   ارتقاء قدرت سالیاسالیو

 نبودو  به اما  معصالو  )ع(اسالممی    امعو جمسالنقیم   سالیعد  دسالنر م تاری  بعد ازظهور اسال 

   ا آنال   بود ا  خطال   در معرض جهالل وو    دولنمردا   تقوی و النزا  عملی  ،علم  اطمیاالا  کالافی از

آنچه از آموزهای حقوق عمومی اسالم  برداشالت میشالود و مهم به نظر می رسالد نقش    اسالت.

دولت به قوانی  اسالت   و برنامه ریزی کارآمد وتقید  نظارت و دولت در سالیاسالت گذاری مرثر

  اردارند جامعه از ثبات حقوقی مرد  براسالالا  ای  اعنقاد اسالالت که مرد  اننظ  بر  حیومت  نه

 (۷-5: ۱،ج۱385)زارعی،  .جنماعی نسبی برخوردار باشدو

مشالروعیت ومقبولیت و کارآمدی در ای  نظا   دیدگاه اسالم  می توا  گفت رابطه بی   از

ایایه وجود یا فقدا  ییی ازآنها دردراز    خاطره سالالیاسالالی از اهمینی حیاتی برخوردار اسالالت ب

شالالود یعای مشالالروعیت حیومت و ت رفن  دیگری ماجر مدت می تواند به رشالالد یا از دسالال 

ه های اسالالالم   حاکم و حق مرد  بر حیومت ازطریق مطالابقالت نظالا  حقوقی با موازی  و آموز

کسالال  میگردد وجایگاه خودرا تیبیت مییاد از ای  جهت اسالالت که صالالمحیت ،کارآمدی  و 

تا دولت ناتوا  و   توا  بالفعل حیومت و دولت در اسالالالم  مهم وکامم مورد توجه میباشالالالد

ضالالالعیف و غیر کارآمد با کوتاهی در وظایف شالالالرعی به خدمنگزاری مرد  ن ردازد و اگر به 

فاقد تقوا و شالرو  اصاللی و شالرعی دولت اسالممی تلقی شالده و در ننیجه، نه تاها از پردازد 

مشالالروعیت به مفهو  مقبولیت، بلیه از مشالالروعیت به مفهو  حقانیت نیز برخوردار نیسالالت.  

)اخوا     دهالدباالابرای  اسالالالم  باله کالارآمالدی نظالا  سالالالیالاسالالالی و حیومنی اولویالت ویژه می

نها درحقوق عمومی وآموزه های اسالالممی وفرهاگ  کار آمدی دول یمولفه ها  (۱386کاظمی،

کارآمدی دولنها   یغای اسالم  وجود دارد در ای  تحقیق سالعی شالده در حد توا  اهم مولفه ها

آموزه های حقوق عمومی اسالالم  بررسالالی و نقش حقوقی عمومی اسالالم  درثبات  در پرتو 

 گصالالوصالالا قرآ  کریم وم  یاسالالمم  ماابع با رجوع بهوکارامدی دولنها واهمیت آ  بیا  گردد 

مولفه های مهم تاثیر گذار برکارآمدی  یاسالمم  سالایر اندیشالمادا  نظرو  روایات معصالومی  ع

 خواهد شد ذیم بیا دولنها در حد توا  ای  تحقیق جمع آوری که 

 الت پژوهشااهداف و سو .2

 نبود و  مسالالنقیم به اما  معصالالو  )ع(  سالالیامروزه دو لنهای جوامع اسالالممی بدلیل عد  دسالالنر

هدف  هسالالناد. خطا   دولنمردا  در معرض جهل و  ،تقوی و النزا  عملی ،علم اطمیاا  کافی از

های و حقوق عمومی  ز ماظر آموزهها اهای کارآمدی دولت از پژوهش حاضالر شالااسالایی مولفه

های و ز ماظر آموزهها اهای کارآمدی دولت سالوال اصاللی تحقیق حاضالر مولفهو   اسالم  میباشالد

 اسم  چیست   حقوق عمومی

  پیشینه نظری و تجربی پژوهش .3

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
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و آموزه هالای   طی کالار تحقیقالاتی بالا موضالالالوع کالارامالدی دولنهالانگالارنالده  مطالالعالات    وبررسالالالی  

مولفه ها اشالاره داشالنه اند که نمونه های آ     به برخی پژوهشالگرانی همد  نشالا  میدهاسالممی 

 .بشر  ذیل است 

 ایرا   اسالممی  جمهوری  سالیاسالی  نظا  کارآمدی و  تیبیت   موضالوع  مافردصالایعی محمدعلی

 دولت  هر  نموده و بیا  داشالنه الزمه  بررسالی را  مدیریت  علم و  هاسالیسالنم مهادسالی  دیدگاه از

 می که  اسالت   اسالاسالی  اصاللی کارآمدی نیز اسالم  ماظر از  اسالت   کارامدی  هدف به نیل  برای

و   هالادولالت   میالا   رابطاله  و  دهالد  قرار  تالأثیر  تحالت   را  جالامعاله  اجنمالاعی  زنالدگی  فرآیاالدهالای  توانالد

  در  کارامد دولت   رضالوانی محسال  و( ۱380 مافرد، صالایعی) بگشالد سالاما  را اسالممی  امت 

قرارداده و به ای  ننیجه رسالیده که   مطالعه  مورد را  طوسالی  نصالیرالدی   خواجه  سالیاسالی اندیشاله

 به دولت  آ  که  شالود م   حاصالل صالورت  در نصالیر  خواجه  سالیاسال  اندیشاله در  کارامد دولت 

 فضیلت  از  برخاسنه ماشأ و باا و  اصل  در هم که معاا بدی  فضیلت باشد؛  دولت  واقع  معااى

 با الریجانی محمدجواد(  ۱38۹رضالالوانی،. )نماید دنبال را  فضالالیلت  امور روند در  هم و  باشالالد

 اسالالالت   نموده  تالالیف  را  کالارآمالدی  و  مشالالالروعیالت   در  مبالاحیی  حیومالت،  بالا عاوا  کنالا   اثری

 را اسالم   سالیاسالی  نظا  در کارآمدی بر  درآمدی  کاظمی  اخوا  بهرا  (اول ،چ۱3۷4الریجانی،)

کارآمدی و توا  بالفعل حیومت و دولت در    صالالمحیت،و   اسالالت  تحریر در آورده  رشالالنه به

دولت غیر کارآمد با کوتاهی در وظایف دانسالنه و به بیا  ایشالا  مورد توجه    ومهم را اسالم   

گر ب ردازد فاقد تقوا و شالرو  اصاللی و شالرعی دولت شالرعی به خدمنگزاری مرد  ن ردازد و ا

 (۱386،کاظمی  اخوا )می شود   اسممی تلقی

  های پژوهشها و یافتهتجزیه تحلیل داده .4

که   دارسالال دولنها مواردی به نظر می های کارامدیمولفه  ها واسالالممی آموزه اندیشالاله از ماظر

نگاه کلی و د در یا  نمیگرد الهیرضالالایت  پیشالالبرد اهداف انسالالانی در جامعهتیامل و  باعث 

یافناله های ای  پژوهش در  تا تا مورد بحالث قرار داده و  های آ  را  تعالدادی ازنمونه  مجمالل

 .گرددنها بررسی میآخمل 

  عقالنیت .4-1

را باله ابزار کشالالالف حقیقالت خالداونالد آ بعاوا   عقالل ییی از نعمنهالای بزرا الهی اسالالالت؛ کاله  

نگاه، انسالا  دارای دو جابه علم و عمل اسالت. هم، خیال، بشالریت عطا فرموده اسالت. در یا  

قیا  و گما ، با عقل نظری اسالالت، ولی را  کرد  لشزش های شالالهوت و غضالال ، کار عقل 

عملی اسالت. باابرای ، همه امور ادراکی انسالا  که از سالا  اندیشاله و علم اسالت، تحت رهبری 

، میباشالاد  که از سالا  عمل  ر تحرییی انسالاعقل نظری اسالت، ولی اجرای احیا  الهی و امو 

های باالی عقل انسالا  سالب  برتری او از قابلیت  بدو  شالا تحت رهبری عقل عملی اسالت.  

های علمی جها ، نشا  دهاده قدرت باالی عقل انسا  و پیشرفت است   دیگر موجودات شده

شالرای  تواند با رعایت  کارگیری آ  در عرصاله اجنماع میو به وجه اسالم  به ای  مرلفهتاسالت 

آنها کما  کارآمد وبه   تاثیربسزایی داشنه باشدسالیاسی   هاینظام  مشالیمتدرحل   زما  و میا 

: عقل آ  اسالت که با اندفرمود  چای   که عقل چیسالت   یسالرالدر پاسال   اما  صالادق)ع(   کاد از
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: پ  آنچه در هآ  خدای رحما  عبادت شود و بهشت به دست آید.« راوی از اما  سرال کرد

راوی تعج  کرد و ما  فرمود: معالاویه عقالل نظری داشالالالت،  چه بود  اما  فرمود:   معالاویه بود،

اما  فرمود:  گفت معاویه که عبادت خدا را نمی کرد، اما عقل داشالالت پ  او چگونه اسالالت   

از عقل عملی تهی بود. به عبارتی، عقل نظری از مشالنرکات انسالا  هاسالت. همه انسالا  ها، وا

فرعو  و مرم  و فاسالق، عقل نظری دارند. ازای  رو، معاویه،   اعمّ از مساللما  و غیر مساللما ،

از عقالل عملی بهره ای نالدارنالد و تاهالا مرماالاناالد کاله دارای عقالل   و  همگالا  عقالل نظری را دارنالد

اکر )ا( می فرمالایالد:ق قوا  آدمی باله پیالامبر    (4۱4:   20، ج۱3۹8جوادی آملی،  ).  عملی انالد

عقل، در فقه اسالممی هم   (۹4، ا۱جمجلسالی، ) .عقل ندارد دی  ندارد عقل اوسالت، هر ک 

می تواند خود اکنشالاف کااد  یا قانو  باشالد و هم می تواند قانونی را تقییّد و تحدید کاد و 

. یا آ  را تعمیم دهد و هم می تواند در اسالنابا  از سالایر ماابع و مدارک مددکار خوبی باشالد

ماناد  شالده وپذرفنه نظا  حقوقی اسالم   در  ای  حجیت عقلباا بر (۱۹0: 3ج، ۱3۷5مطهری،)

 .درخشدمی آ اغی فروزا  بر تارک چر

 محورى  خدا .4-2

اسالم  اندیشاله خدامحوری حاکم بر همه شالوونات زندگی انسالا  اسالت. بدا  معاا که مرکز   در

برخمف نظامهای انسالا     حیگراییو درثقل همه هسالنی به وجود او وابسالنه اسالت برای  اسالا   

تر مه باالو فرما  خدا را از ه شالالدهپرچم توحید منحد   حولاوال، مرد  به طور طبیعی .محور

بر وظیفه قانونی و   عموهشالرع قداسالت دارد و عمل به آ   از شالده   رفنهگ   انی ثانیاً، قو . میداناد

بر پاداش حقوقی و قانونی )موجود در  افزو رعایت قانو  اسالم   .صالبشه عبادی دارد  حقوقی

کیفر خوردار اسالت و نق  قانو  عموه بر جریمه  سالایر نظامها(، از ثوا  و پاداش الهی نیز بر

 ای  ننیجالهبالهاسالالالممیتعالالیماز  (۱05  :  ۱380،)صالالالایعی مافرد  :عقالا  اخروی دارد  حقوقیو

 ند.دامی عقیده عمل را برآمده از عقیده وحافظ رسیم که اسم می

 یمحور نی د .4-3

انسا  یعای   است  آفریده در نظا  خلقت با مبدا الهی را فطرت انسا   خداوند  تیویای  سات در

دی  اسم  به معاای تسلیم   ماظوار نگارنده در ای  تحقیق  و  نیاز دارددی   دورا  زندگی به   در

اسالالت.    امامت(عدل ونبوت  . دمبنای بر )توحید، معاآ  اصالالوال اصالاللی  که   در برابرحقّ اسالالت 

ماابع اسالممی و دراحسالاء شالده   جامع وکاملمبدأ، مقصالد، و مسالیر حرکت جها  و انسالا  را 

عمماله طبالاطبالایی فرموده دی  (  442-432 :۱3۹4،مصالالالبالا )  اسالالالت.گردیالد  باله خوبی  ای  ادعالا  

براى زندگ  بشالر: که مصاللحت دنیوى انسالا  را در جهت کمال اخروى و حیات    روش ویژه

الز  اسالالت شالالریعت، در برگیرنده قوانیا  باشالالد که به نیازهاى  و ى او برآورده م  سالالازدابد

دی  محوری مجموع راه مراد از( ۱30: 2ج ،۱3۷8،  طباطبای )  .دنیوى انسالالا  نیز پاسالال  گوید

و گر ناله تمالا  میالاتال  الهی   داال کاکاله در تمالا  شالالالوو  زنالدگی انسالالالا  ایفالای نقش میحلهالای  

 وحدانیت وخدا محوری را محنر  میداناد

 تقوا وتعهد  .4-4
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نقش به انحرافات وکجروی ها   کانرل در  اسالت به خداوند واعنقاد فرد  ایما   از  برخواسالنه تقوا

ی   خدا پروا کاید براى شما نیرواگراز اید،کسان  که ایما  آوردهاى  آمدهقرآ   سزایی دارد در

تری  شالما در نزد خدا مساللّما گرام  (2۹انفال:)  دهدباطل( قرار م حق ازجدا کااده )تشالگی 

ای بعد از ایما ، به شالالاید هیپ پدیدهه قرآ   نگااز   (۱3حجرات: ). پرهیزکارتری  شالالماسالالت 

ما  اهمیت تقوا همی  ب  که ارجمادتری  آردرنداشالالالت باشالالالد  زه تقوا ارزش و اهمیت  اندا

 رسالیدت ونزدییی به  ابزاری برای یردگ مورد سالنایش قرار میکه   اجنماعی بشالر یعای عدالت 

 رودگرامیداشت انسا  نزد خداوند به شمار میتاها عامل تیریم و  تقوا   (8مایده :)میباشد تقوا  

   (2۱)بقره:

 یستی زساده .4-5

نیت و آموزه بر عقم  مبنای  سالت یرفنار  نیسالت   ماطقتحمل محرومیت بیی اسالممزیسالنی  سالاده

رهبرا  آنها وآزادی خواها   الهی ومیات     در میا . داندارزش میآ  را  اسالالم که های الهی  

فرهاگ  برای سالالاده زیسالالنی و نسالال   ومینبی بیشالالنر از()عپیامبر)ا( و علیاحدی از  تاری .

نگسالنی  همیشاله اشالراف و مرفّها      در قرآ  چای  فرمودهخداوند رافیت تمش نیرداسالت اشال 

می ( ع  )علی    (34)سالالالبا:اند.  ، مگالفت کردهعدالت اند که با پیالامبرا  و ماادیا   کسالالالانی بوده

کااد زندگی اسالالالت که ماناد مردما  ضالالالعیف خدای منعال بر زمامدارا  واج  کرده    ایدفرم

 امالا  خمیای )ره(.  نگرا  و پریشالالالا  نسالالالازدرا  تالا آ  کاله فقر و نالداری فقیر  (  20۹  )حیمالت 

فرمالایالد: قم  منواضالالالعالاناله و باله عاوا  یالا پالدر پیر از هماله فرزنالدا  و عزیزا  روحالانی خود می

خواهم که در زمانی که خداوند بر علما و روحانیو  مات نهاده اسالت و اداره کشالور بزرا می

وده اسالت، از زیّ روحانی خود خارج نشالوند و بر را به آنا  محّول فرم انبیاو تبلیغ رسالالت  

آنا ، باالتر از توجه  آخرتحذر باشالالاد که هیپ آفت و خطری برای روحانیت و برای دنیا و  

با ولنمردا   باید دباا بر ای    (۱30:  2ج،۱38۹،)خمیایبه رفاه و حرکت در مسالالیر دنیا نیسالالت 

 .محروما  لم  کااد رنجدرد و مینواناد   زندگی ساده

 قانون مداری .4-6

اشاله قانو  پا  د به قانو  عمل کرده و از حریم وبوده اند واقعی   قانو  مدارکه   کسالانیتاها  

مالدیااله باله  پ  از هجرت    (ا)رسالالالول اکر     آنالا  بوده انالد.  پیالامبرا  الهی و جالانشالالالیاالا انالد  

دت یا دهه در مکرده  بر مرد  عرضالاله  را قوانی  حیات بگش اسالالم    .حیومت تشالالییل و

سالالالیره عملی آ  حضالالالرت پا  داری از حریم قانو  درعمل به قانو  و  در مدیاهحیومت  

 ا  اسالم   پیامبر  قرار گرفنهتوجه  مورد ویژه  اسالم ، به طور درقانو  مداری  .مشالاهده میگردد

اجرا نموده، حقوق همگا  را آ  را از جان  خداوند می باشالد، عادالنه   قوانی که خودآورنده  

)مصبا     در سالایه حاکمیت قانو  الهی رعایت کرده و خود قانونمادتری  انسالا  ها بوده اسالت 

 را  اسالالالممی  حیومالت فقیاله    قوالیالت   حیومنی طر   هاگالا (   رهامالا  خمیای)  (32،    ۱3۷3،

 ای  در.  اسالالت  قانو   حیومت   اسالالم   و می فرمایادقحیومت ، کااد می اعم   قانو   حیومت 

 یا اسالم  یت ماصالو  به خداسالت و قانو  فرما  و حیم خداسالت. قانو حاکم حیومت  طرز

ا  اکر  رسالول از  افراد، همه .دارد تا   حیومت  اسالممی دولت  بر  و افراد همه بر خدا  فرما 

http://wikifeqh.ir/عدالت
http://wikifeqh.ir/انبیا
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/رنج
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  طرف  از که  قانونی هما : هسالناد  قانو  تابع ابد تا  افراد  سالایر و حضالرت  آ   خلفای تا  گرفنه

خمیای،  ).  اسالت  شالده  بیا )ا(  اکر  نبی و قرآ  لسالا  از  و شالده ک و تعالی نازلتبار خدای

  (54:  2، ج۱3۹2

 نقش رهبری .4-7

تری  عاصالالر خود ایشالالا  بوده  کلیدی  در می یابیم  و امیرالمومای   حیومت نبوی   با نگاهی به

امامت جانشالیای خدا و جانشالیای پیامبر، جایگاه امیر المرمای  و شالده  اصالول کافی بیا   دراند  

ود، امور مساللمانا  سالاما   شال میراث حسال  و حسالی  اسالت. در سالایا امامت دی  رهبری می

اثبات   دی رهبری راکارآممعاصالر های  قش علمای شالیعی در جابشن( 20: ۱کلیای، ج).یابدمی

وبارز    برجسالنه هننمو   اولی   گردیدهآشالیار  رهبریکارآمدی بارها  جمهوری اسالممی درمییاد 

ی  هاموفقیت انقم  اسالممی را با قیا اگرمیباشالد  اسالممی جمهوری  تأسالی  دررهبری نقش  

به نقش    بیشالنر مقایساله کایمسالوریه  عراق یم  لیبی افقانسالنا    مصالر  معاصالردر کشالورهایی

نقش  همچای     بریممیدیای پیه  در جالامعال آ   عظمالت و اهمیالت  و  کالارآمالدی دولنهالا  در  رهبری

عراق تا حدی  ت دولت رغم شالرای  سالگت ومشالیمعلی   سالیسالنانی درعراق امروزاهلل  آیت 

در ابندای جاگ    بسالالیج  درتشالالییلاما  خمیای    نقششالالد یا میباتحوالت سالالیاسالالی    موثر وزنه

ابندایا براسالا    اشالشال شالدرژیم بعث عراق   از اسالنانهای مرزی توسال قسالمنی  تحمیلی گه  

صالورت   ۱356سالربازی سالال  خدمت  وریهای کمسالیا  نظامی اقدا  به دعوت ماقضالیا تو

گرفت که بعضالی ازآنها امنااع نمودند وبا حضالور عده کییری ازآنا  هم مشیل حل نگردید اما 

دسالنور تشالییل بسالیج مردمی وبیا  جمله تاریگی رفن  به جبهه واج  کفایی اسالت توسال   

  تمالا   امالا  خمیای سالالالرنوشالالالت جاالگ را تشیر داد وموازناله قالدرت رامعیو  کرد چاالا  کاله

رهبری وکارآمدی آ  در      های نظامی ونظریه پردازا  شالالرق وغر  عمم به نقشرسالالیتوو 

های براندازی توطوهونگسالالالت انقم    های دههچالشیا   کردندجمهوری اسالالالممی اعنراف 

که ها و بسالالیاری مشالالیمت دیگر  ، تحریمتحمیلی، کودتاهاهای ضالالد انقم ، جاگ  جریا 

کشالالور را  ندیقیااً هرکدا  قادر بود  بودنارآمدی اووک  اما  خمیایرهبری اگر  ،وجود داشالالت  

آ   د. ای  قالدرت و نقش رهبری دیای امالا  خمیای بود کاله دراال دچالار تمطم و سالالالرنگونی کا

 ۱360شالهریور   8تیر و  ۷های کلیدی کشالور در ترور و شالهادت شالگصالیت   شالرای  سالگت و

ای نیز اهلل خاماهرهبری آیت در دورا  یا  راحنی از فروپاشالی نجات دهدتوانسالت کشالور را به

بصالالیرت ایشالالا ،   یم که در صالالورت عد ی مگنلفی بودها و اقدامات براندازانهما شالالاهد فناه

 و۱3۷8 تیر ۱8ی  گشالالت. غایلهسالالوزی میکشالالور قطعاً دچار مشالالیمت سالالهمگی  و خانما 

هوری  آفریای ولیّ فقیه در کارآمدی نظا  جمو بسالیاری دیگر، همگی مصالادیقی از نقش ۱388

 (۱38۹/ ۱0/ 20ذوعلم،رسالت:  ).اسممی ایرا  است 

 کرامت انسانی .4-8

 از ای  صفت شریف برخوردارند  همه انسا  ها  قرار گرفنه  موردتأکیدانسانی   کرامت   اسم   در

ت  خالداونالد در قرآ  بحالث کرامالت آدمی را ای  گوناله بیالا  می کاالد.مالا فرزنالدا  آد  را کرامال 

کردیم و از چیزهای خوش و پاکیزه روزی دادیم و بر مسالل   بگشالیدیم و بر دریا و خشالیی  
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خداوند انسالا  را به گونه ای   (۷0اسالرا:) بسالیاری از مگلوقات خویش برتری شالا  بگشالیدیم

حاکی از که  مزایای بیشالنری برخوردار اسالت  از موجودات دیگر    سالایرآفریده که در مقایساله با  

از ای  رو هیپ ک  نمی توانالد و نبالایالد باله خالاطر   خالداونالد باله نوع انسالالالا  اسالالالت یالت ویژه  عاالا

د و آ  را ممک ارزشالالمادی و تیامل ی کابرخورداری از آنها بر موجود دیگری فگر فروشالال 

که انسالا  در پرتوی  کنسالابی دسالت یابی به کمال هاییمقصالود از کرامت ا  انسالانی خود بداند

اخنیاری خود به دسالت می آورد. همه انسالا  ها اسالنعداد رسالید  به ای  ایما  و اعمال صالال   

 در.  مالاناالد  می  آ   فالاقالد  برخی  و  یالاباالد  می   کمالال و کرامالت را دارنالد ولی برخی باله آ  دسالالالت 

 قرآ  یاباد، می  دسالت  انسالانی  های  کرامت  و  کماالت به که  کسالانی یعای اول،  دسالنه با رابطه

 تری  شالمایاد تقوا  با  پروردگار  نزد  شالما تری  گرامی دارد، ها انسالا  از  دسالنه ای  به ناظر آیاتی

اما در رابطه با دسنه دو ، یعای کسانی که از ای  کماالت و کرامت ها برخوردار    (۱3هجرات:)

دارد ماناد: آنها ماناد چارپایا  هسالالناد و بلیه هم  ای  دسالالنه  برنیسالالناد، قرآ  آیاتی نیز ناظر 

مورد توجه کرامت انسالا  باید برای افزایش قدرت سالیاسالی    (۱۷۹اعراف:)  گمراه تر از آنا  اند

   گیردقرار  اسممیدولت عمیق  

 عدالت محوریالت و عد  .4-9

 با.  اسالت  وعدالت محوری   عدالت   اسالم در  ارزشالالالالال مبانی حقوقی و تری   برجسالنه ییی از

مرد  به   ، فضالاى عدالت اسالت.اسالم فضالاى که  یابیمم  در  وضالو  به  روایات و آیاتبه   نگاه

پ   عدلت  شالده اند  بر حذر داشالنهاز ظلم و سالنم و خیانت  وعدالت و پاسالدارى از آ  توصالیه  

الت مضالالمو  عدبا قرآ  درآیات زیادی  درقرار داخاا  ارزشاصالالول دارای  جزء از توحید  

اید پیوسالالنه به عدالت قیا  کاید و براى خدا اى کسالالان  که ایما  آوردهمی فرماید: سالالت که  ا

توانگر یالا بالاشالالالد اگر  نالا چاالد باله زیالا  خودتالا  یالا پالدر و مالادر و خویشالالالاونالدانگواه  دهیالد هر 

سالزاوارتر اسالت پ  از پ  هو  نروید که ردرننیجه از حق   باشالد باز خدا به آ  دو  نیازماد

دهیالد آگالاه  انحراف گراییالد یالا اعراض نمالاییالد قطعالا خالدا باله آنچاله انجالا  م عالدول کایالد و اگر باله  

  دد به عدالت و احسالالا ، فرما  می ده : خداوننداودپیامبر اکر  )ا( فرم  (۱35نسالالاء:)  اسالالت 

ت،  عدالت، ترازوی سالاجش خدا اسال    )ع( فرموده اندمیرمرماا   و ا  (۱۷8: 3ج،  ۱3۹2)حویزی،

قرار داده و آ  را برای اجرای حق و برقراری آ  نصالال  کرده  انسالالا  ها   خداوند آ  را برای

  بالالالاله  عدالت   اجراى.  اسالت   حقّ  رعایت  دالت،ع ( 80 -۷8:   2ج ، ۱3۹8  ری شالهری،)اسالت 

  تاها  قضای  و  اقالالنصادى,  اجنماع ,  سیاس :  هاى زمیاه همه در و آ   گالالسالالنرده  مالالعالالاالالاى

  سم ااصل  و آموزه  الالال  ای  بالالالایالالالد  شالالالود،  حاکم اسم  جا هر  مسلمانا  نیست  به مگصوا

به حق خود میرسد چو    با اجرای عدالت هر فرد  :قرار گیرد  هالالمالالگا   اجرایی ومورد اسنفاده

 است.  جامعه  و عمومی مرد حق  عدالت 

 مساوات و عدم تبعیض .4-10

آفریده ی سالانی فراتر و یا فروتر از دیگرهیپ ان  بیانگر ای  اسالت که  نسالا ا کرامت ذاتی  اصالل

قرآ   به همی  دلیل هیپ ک  نمی تواند بدو  دلیل بر دیگری حاکمیت داشالالنه باشالالد. هنشالالد

ها ما شالما را از یا مرد و ز  آفریدیم و شالما را تیره  ای مرد فرماید:  د و می رادتاکید  کریم 
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تری  شالالالمالا نزد خالداونالد بالا تقواتری  گرامی  دیگر را بشالالالاالاسالالالیالد؛هالا قرار دادیم تالا ییال و قبیلاله

  میشود اسم  همه جابه هابرابری انسانها در  (۱3حجرات :)  انا و آگاه است شالماسالت؛ خداوند د

حقوق آنجا پدید می آید که د زیرا فردی واجنماعی میگرد  بری در حقوق اسالالاسالالیبراشالالامل  

ه معروف حجه الوداع چای   خطب در پیامبر اسالم )ا( فرض شالوند.  برابربا یا دیگرانسالانها  

 .است   نیز هما   ؛ ممکی که در نزد خداونداست تاها ممک برتری  تقوا   که  ندموده افر تاکید

بر اسالا    کامم نیز  قرار می شالود که رابطه حق و تیلیفتسالاوی حقوقی زمانی بی  افراد بر

می فرماید؛ حق به نفع کسالالی جریا  نمی هم باشالالد در ای  باره امیر المومای  )ع(    تسالالاوی

ی نیز جریالا  نمی یالابالد جز آنیاله باله نفع وریالا  یالابالد و بر او  یالابالد،جز آنیاله بر علیاله او نیز ج

شالالالیاف های   بسالالالیاری  حقی  با رعایت ا (53 نامه ،۱386میار  شالالالیرازی،  )اعمال شالالالود.

  گردداجنماعیِ برطرف می

 همزیستی مسالمت آمیز  .4-11

ای اهل کنا ، بیایید   : میفرمایدقرآ  کریم    مورد تاکید اسالم  اسالت آمیز   مسالالمت   همزیسالنی

او برای    ما و شما ییسا  است پیروی کایم به جز خدای یینا را ن رسنیم،کلمه حق که میا  از

برخی را باله جالای خالدا باله ربوبیاّلت تعظیم نیایم. پ  اگر از حق روی شالالالریالا قرار نالدهیم،  

ای  آیه از   (64عمرا :ال  ) گرداناد بگویید: شالالما گواه باشالالید که ما تسالاللیم فرما  خداوندیم

در آ  به نقطه های مشنرک    به سوی وحدت به شمار می رود  آیات مهم در دعوت اهل کنا

همگا  به ریسالما  خدا چاگ بزنید و   دسالنور میدهدبی  اسالم  و اهل کنا  توجه شالده اسالت  

میا  خدا   دا را به یاد داشالالنه باشالالید که دشالالم  ییدیگر بودیدپراکاده نشالالوید وای  نعمت خ

(  ۱03)ال عمرا : برادرا  ییدیگر شالالدید جاد کرد واز خجسالالنگی نعمت دلهای شالالما الفت ای

: صاللحی که دشالم  تو را تاکید زیادی نموده اندهمزیسالنی مسالالمت آمیز هم بر  ایمه معصالومی 

فراخواند و رضالالای خداوند در آ  بود، روی منا  که آشالالنی، سالالربازا  تو را آسالالایش  ه آ ب

 (53نامه ، ۱386میار  شالالیرازی،  ) ایت برهاند و شالالهرهایت ایم  ماند رسالالاند، و از اندوه

 وجود دارد در ماهیت آموزه های اسالالالم  هم  غیر مسالالاللمانا با  مسالالالالمت آمیز  همزیسالالالنی

که با  دارداسالم  به ای  نینه توجه  ;مساللمانا  می تواناد در رواب  بی  الملل از آ  بهره گیرند

ایجاد یا جو آرا  و مودت آمیز، می توا  با مگالفا  عقیدتی خود به گفنگو و جدال احسال   

پرداخت . پیشالوایا  اسالم ، پیوسالنه به رعایت عدالت، انصالاف، ادای حقوق و پرهیز از آزار و 

تحقق همزیسالنی مسالالمت آمیز ذیت پیروا  مذاه  دیگر توصالیه می نمودند . اسالم  برای  ا

درگیریهالای خونی ، ناله تاهالا برای قراردادهالا و معالاهالدات  جلوگیری از  صالالالل  در میالا  ملنهالا وو

ای    بوده  همواره پیش قد بلیه  بی  المللی ارزش حقوقی فوق العاده ای قایل شالالده اسالالت،  

مالایلی از طرف دول و گروه هالای غیر مسالالاللمالا  نسالالالبالت باله عقالد  وظیفاله در مواردی کاله ت

عمیالد )  شالالالدهقراردادهالای صالالالل  و همزیسالالالنی احسالالالا  می شالالالود، تالاکیالد بیشالالالنر  

  جها   خروج  راهگشالالای می توانداسالالممی  تأسالالی به ای  آموزه ها  .(2:505،ج۱3۷۷زنجانی،

 .کاونی باشدو درگیری های    جاگ از امروز

 امنیت .4-12
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در پاالاه و   نالدآور  مالدنیاّلت پاالاه  ایجالا نمالایالد تالا بالهامایاّلت  برای احالاد جالامعاله    بالایالداسالالالممی    حیومالت 

اولی  شالالر  نیل به هدف  گردد  مرتفعاجنماع یا سالالری از نیازهای اسالالاسالالی آنا   مدنیت 

فلسفه دعوت انسا   میدانداز ضروریات اولیه زندگی بشر   راامایت   است قرآ اسنقرار امایت  

در قرآ  آمده  یز ناشالی از همی  طبیعت خلقت اسالت.وحیانی و قرآ  نبه سالوی خدا در ماابع  

ای اهل ایما ، همه منّفقا  د همگا  در آرامش زندگی کایدیاای کسالانی که ایما  آورده   اسالت 

یاید که او همانا شالما را دشالمای ن  شالیطا  پیروی یمقا  تساللیم خدا در آیید و از وسالادر 

هر ک  شال  و روز خود را سال ری  :فرمایاداکر )ا( میپیامبر   (208بقره:)  .آشالیار اسالت 

کاد و از ساله چیز برخوردار باشالد، نعمت دنیا را کامل دارد: کسالی که با  و شالامش را در ت  

و خوراک روزانه خود را داشالنه باشالد. حال اگر چهارمی   بگذراند  درسالنی و آسالایش خاطر

شالالده اسالالت و آ  نعمت، اسالالم     نعمت را هم داشالالنه باشالالد، نعمت دنیا و آخرت بر او کامل

هیپ نعمن  گواراتر از امایت وجود   :ع( فرمودنداما  علی) (۱3۹:  ۷۷،ج۱3۹6)مجلسالی،.اسالت 

ساله چیز اسالت که مرد    :ع( فرمودنداما  صالادق)(435 :، 2، ج  ۱3۹2)رسالولی محمتی ،  ندارد.

شالد   بالالالالدیهی اسالالالالالت نهادیاه    (۱64:  ۱382حرانی،) به آنها نیازدارند: امایّت، عدالت و رفاه

 .گرددمیافزایش کارآمدی و کارایی نظا  سب    اسم   عمومیحقوق و آموزهای اسممی  

 مشارکت و  مشورت .4-13

با اسالنفاده از فرصالت هاى ما م  کاد تا به انسالا  ک اسالت که   اسالممییا آموزه مشالورت 

مشالیمت خود و جامعه راه حل مااسال  اننگا  مااسال  شالگصال  و اجنماع  بهنر براى حل 

کریم   پیشالرفت و سالب  ناکارآمدی میشالود با رجوع به قرآ  جدى غفلت از آ ، مانعنماید 

به نموده  انا  توصیه پیامبر گرامی را به مشاوره در امور با مسلمخداوند منعال در می یابیم که  

ِگرد تو  دل بودی مرد  ازمرحمت خدا بود که با خلق مهربا  گشالالنی و اگر تادخو و سالالگت 

با آنها مشورت  ها آنا  درگذر و برای آنها طل  آمرزش ک  و درکارِ   شدند، پ  ازمنفرق می

اعنماد کااد   نما، لیی  آنچه تصالالمیم گرفنی با توکل به خدا انجا  ده، که خدا آنا  را که بر او

شالورا و مشالورت و پیش از آنیه رنگ بوی سالیاسالی و اجنماعی  (  ۱5۹ال عمرا :  ) دوسالت دارد

را به عاوا  یا حق عمومی   آ اسالالم   اسالالت   همی  دلیلبه اسالالت بگیرد یا اصالالل عقمنی 

هر ک  برادر مرماش بالا او    بیالا  داشالالالناله  رسالالالول خالدا ااحالادجالامعاله در نظر گرفناله    برای

:  ۱۷،ج۱3۹۷عاملی،)یردگبییش نیاد، خداوند عقلش را از او  مشورت کاد و او صادقانه راهاما

    .است  وکارآمدی دولنها موثر توسعه پایداردربیار گیری ای  آموزه  (352

 وحدتو تعاون  .4-14

مرماا  ییدیگر را در شالالما  گفنه  و  دسالالنورداده اخوت  و برادری امت اسالالممی را به خداوند

از خالدا پروا کمالا نیایالد،  در گاالاه و تجالاوز باله ییالدیگر    ییوکالارى و تقواپیشالالالگ  یالارى دهیالدن

تواناد در هدایت نمی  دولنهااگر تعاو  نباشالالد   (:2مایده)  کاید که خداوند سالالگت کیفر اسالالت 

ا در حقیقت مرماا  بقرآ   از نظر مرد  و اسالنقرار حیومت الهی به توفیق چشالم گیری برسالاد

از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار را سالالالازش دهیالد  هم برادرند پ  میالا  برادرا 

می فرمالایالد: قبالایالد دانسالالالت کاله جملالاق نمالا    عمماله طبالاطبالایی در ذیالل آیالا  (۱0)حجرت:  گیریالد
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 می  برقرار را نسالالبنی و کاد  می  الموماو  اخوه« قانونی را در بی  مسالاللمانا ِ موم ، تشالالریع

به همراه  انونی نیزق  و شالرعی آثاری  که اسالت  برادری  نسالبت   آ  و  نبود، برقرار  قبمً که سالازد

چای     خصالالالوا همیاری ودگریاریدر   پیالامبراسالالالم )ا((25۹:  2،ج۱3۷8طبالاطبالایی،) دارد

را بشالالاود که مسالاللمی  را به یاری  مسالاللما  هر ک  فریاد دادخواهی هر مظلو   میفرمایاد

ودیگریاری   تعاو  (۱64:  2،ج۱384کلیای،)طلبد، اما به کما او نشالالنابد مسالاللما  نیسالالت.می

 .منقابل است یا حق عمومی  

 تامین اجتماعی رفاه و .4-15

الز     را بعاوا  یا حق عمومی برای تا تا افراد جامعه خودوتامی  اجنماعی  رفاه    اسالالم 

خدایا ت  مرا   :پیامبر اکر  ا فرمودند  آ  اسالت  مویددی  پیشالوایا    سالگاا   وضالروری میداند

  سالالم دار خدایا گوش مرا سالالم دار خدایا چشالم مرا سالالم دار خدایا از کفر و فقر به تو پااه 

شالما را با بگشالید  اموال و پسالرا  مدد رسالاند و   قرا  کریم فرمودهویا    (۱382پایاده،)بر  م 

های خدا بگو: چه کسالی زیات  میفرمایدقرآ   (۱2نو :)برای شالما باغها و جویبارها پدید آورد

ماع  پالالاکیزه  و  رزق حمل  صالالالرف  از  و  کرده  حرا   آفریالالده  خود  باالالدگالالا   برای  کالاله  را 

آمده اسالت : خداسالت آ  که برای شالما دریا را مسالگر یا در آیه ای دیگر   (32اعراف:)کرده 

از فضالل خدا )روزی( طلبید و باشالد که آ   ری شالود ودر آ  جا  گردانید تا کشالنی به امر او

 رفاه جامعه بیانگرکارمدی حیومت است.  (۱2جاثیه:) شیر نعمنش به جای آرید

 و مبارزه بافساد  اسالم .4-16

بعلت انحراف از حق    مسالایل فردى و اجنماع  یهمه افرا  و تفری  هاو ها  نابسالامان تما  

در برابر ییدیگر باهم بیا  نموده ورا قافسالاد« و قاصالم «  بارها قرآ  هسالنادمصالداق فسالاد  و

آنها که در زمی  فسالاد م  کااد و اصالم  نم   م  خوانیم شالعراء سالوره در داده اسالت قرار 

 . م  خوانیم اعراف سالوره و در  شالااسالدخداوند مفسالدا  را از مصاللحا  م (  ۱52)شالعرکااد

و عمل صال   ایما  در بعض  از موارد، (۱42)اعراف:اصم  ک  و راه مفسدا  را پیروى می 

 اوجود داردمبارزه قاطع با فسالاد  درسالیره ایمه هم   (28ا:)  را در برابر فسالاد قرار داده اسالت 

 و(  ا)پیامبر  اصالالحا  از که  یشعموی  پسالالر  عبا  ب  عبداهلل  حضالالرت علی علیه السالالم  با

مرتی  خمفی شالالده حضالالرت   ویاسالالت ودردر ماصالال  حیومنی    در اسالالم  نفوذبا   فردی

م  تو را در امانت شالریا خود داشالنم، و از هر  تهدید آمیز می نویسالدمه ای نا  او خطا  به

ا  چو  تو ک  باله خویش نزدیینر پاالداشالالالنم، و هیپ یالا از خالانالدانم براى یالارى و مالددکالارى

یازارد، نمود. پ  چو  دیدى روزگار پسالر عمویت را بم  نم  ینبود، و امانندارمورد اعنماد  

د مگالفت باخن  و وپااه، با پسالر عمویت نرو ای  امت ب  تدبیر و ب و دشالم  براودسالت برد،

اش  با آنا  که از او به ییسالالو شالالدند به راه جدای  تاخن ، و با کسالالان  که دسالالت از یارى

با خیاننیارا  همآواز. پ  نه پسالر عمویت را یار بودى، و نه امانت  برداشالناد دمسالاز گشالن ، و 

نمود، و یا را کار سالالاز. گوی  کوشالالت براى خدا نبود، یا حیم پروردگار تو را روشالال  نم 

گیرى از غایمت آنا  دسالالنگوش  خواسالالن  با ای  امت در دنیایشالالا  حیله بازى، و در بهرهم 

به امت به دسالنت افناد، شالنابا  حمله نمودى و   فریبشالا  سالازىچو  مجال بیشالنر در خیانت 

https://makarem.ir/main.aspx?mid=392850
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392850
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392850
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391698
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391698
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391698
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391698
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391698
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391698
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392936
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392936
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392936
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تاد برجسالن  و آنچه توانسالن  از مال  که براى بیوه زنا  و ینیما  نهاده بودند بربودى. چاانیه  

از کالار افنالاده را بربالایالد. پ  بالا خالاطرى آسالالالوده، آ  مالال  تالا برآیالد و بز زخم خورده و  اگر

ربوده را به حجاز روانه داشالن  و خود را در گرفن  آ  بزهیار ن اداشالن . واى بر تو گوی  با 

خود چای  نهادى که مرده ریگ  از پدر و مادر خویش نزد کسالانت فرسالنادى. پااه بر خدا آیا 

آرى  اى که نزد ما در شالالالمار  سالالالش بیم نم به رسالالالناخیز ایما  ندارى، و از حسالالالا  و پر

دان  حرا  خردمادا  بودى! چگونه نوشالالالید  و خورد  را بر خود گوارا نمودى حال  که م 

آرام  از مالال  گیرى و بالا آنالا  م خرى و زنالا  م آشالالالام  و کایزکالا  م خورى و حرا  م م 

به آنا  واگذاشنه، و ای  شهرها  ینیما  و مسنمادا  و مرماا  و مجاهدان  که خدا ای  مالها را 

را به دسالت ایشالا  مصالو  داشالنه  پ  از خدا بیم دار و مالهاى ای  مرد  را باز سال ار، و اگر 

ت دهم که نزد خدا عذرخواه م  گردد، و یارى دهد تا بر تو دست یابم کیفرنیا  و خدا مرا 

ا اگر حسال  و حسالی   به شالمشالیریت بزنم که ک  را بدا  نزد  جز که به آتش در آمد. به خد

چاا  کردند که تو کردى از م  روى خوش ندیدندى، و به آرزوی  نرسالالیدندى، تا آنیه حق  

خور  به را از آنا  بسالنانم و باطل  را که به سالنمشالا  پدید شالده نابود گردانم، و سالوگاد م 

مود که به نپروردگار جهانیا  که آنچه تو بردى از مال مساللمانا ، اگر مرا روا بود، شالاد  نم 

دسالالالنش آر  و براى پ  از خود باله میراث بگالذار . پ  لگن  ب الاى کاله گوی  باله پالایالا  کالار  

دریغ   آنجا که سالالالنمیار با  رسالالالیدى و زیر خاک پاها  گردیدى، و کردار تو را به تو نمودند

میار  شالیرازی، ) .و جاى گریگن  نیسالت  آرزوى بازگشالن  دارد  عمر فریاد برآرد و تباه کااده

 (4۱امهن، ۱386

 نظارت همگانی .4-17

افزایش  مسالالالهای   هدف از طر    و اسالالممی ییی از مسالالایل مهم اسالالت حیومت  نظارت در  

امیانات و اخنیاراتی که در دسالالت صالالاحبا    ازسالالوء اسالالنفاده    عد و   محوری قانو کارآیی  

  را به خود مشالشول داشالنه اسالتآزاده اندیشالورا  ای  امرهمیشاله فیر  قرارگرفنه میباشالد قدرت

 حاکما  را  محوریخود  طلبی و داشالن  حیومنی برای اداره جامعه قدرتباچگونه مینوا   که 

 اصالل امر به معروف و نهی از مایرقرآ  کریم به توصالیف اسالم ،  حقوقی    نظا درایاد مهار نم

و مردا  و زنالا  مرم  هماله یالاور و دوسالالالنالدار   ..عملی گردد  چاالانیاله میفرمالایالد  جالامعالهدر  بالایالد

دارنالد و کااالد و نمالاز باله پالا میییالدیگرنالد، خلق را باله کالار نییو وادار و از کالار زشالالالت ماع می

کااد، آنا  را البنه خدا مشالمول رحمت  دهاد و حیم خدا و رسالول او را اطاعت میزکات می

 (۷۱توبه:)خود خواهد گردانید، که خدا صاح  اقندار و درست کردار است 

فرزند عزیز  نماز به پادار و امر به معروف و نهی از مایر ک  و بر ای  :   لقما  آمدهدرسالالوره  

ه تربیالت و ای  کالار از مرد  نالادا  هر آزار بیای صالالالبر پیش گیر کاله ای  صالالالبر و تحمالل در را

 (۱۷)لقمالا :    الز  عالالم اسالالالت هالدایالت خلق نشالالالاناله ای ازعز  ثالابالت)مرد  بلاالد همالت( درامور

   )ع(علی

امر به   توصالیه نموده اسالت   بعد از ضالربت خورد  فرزندانش و همه انسالا  هادر وصالینش به 

معروف و نهی از مایر را ترک نیاید که بدا  شالالما بر شالالما مسالاللّ  می گردند. آ  گاه هرچه 
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در راه انجا  ای  تیلیف اما  حسالالی  ع   (3۷4حیمت:) خدا را بگوانید، اسالالنجابت نمی کاد

امر باله معروف و نهی از   لالذا  .بهنری  یالارا  خود را فالدا کردالهی، جالا  خویش، فرزنالدا  و  

  دراه را بر کجروی ها و نقای  می باد  همگانیمایر به عاوا  ابزار کانرل و نظارت 

 هادولت و زمامدارن بودن  پاسخگو .4-18

زمانییه زیرا اسالممی باشالد    حیومت درشالفافیت    بایدهای اسالممی  بر اسالا  تعالیم و آموزه

انجالا  بالاشالالالاالد باله    گو خود پالاسالالال ایالد در قبالال اقالدامالات و وظالایف  بال حیومنهالا احسالالالا  کااالد  

تا  کااد سالالالاما  دهی اجراء و  را به خوبیکاد وظایف تمش میمیامایاد  احنما   درسالالالت  کار

بالا بیالا  ای  مطلال  کاله از حالاکم اسالالالممی   خمیای    امالا   نگردنالد  یفاوظال منهم باله عالد  عمالل باله  

توا  آشالیارا و به طور صالری  اننقاد کرد و او را حنی مورد اسالنیضالا  قرار داد، و او باید در می

مسالنقیماً در   فرماید: هر فردی از افراد ملت حق دارد کهگو بداند میبرابر مرد  خود را پاسال 

او اننقاد کاد و او باید جوا  قانع کااده دهد  دار مسلمی  را اسنیضا  و به  برابر سایری ، زمام

ه باشالالد، خود به خود از و در غیر ای  صالالورت اگر برخمف وظایف اسالالممی خود عمل کرد

بهنری  راه برای داشالن  یا سالیسالنم    (۱۹:  2،ج۱38۹خمیای،)داری معزول اسالت.مقا  زمام

مرد  را ولی نعمت خود  بداند به آنها صالادقانه پاسالگگو باشالد  دولت گو آ  اسالت که پاسال 

گیرد  ی او قرار میمسالرولی که کار برعهده تا  مرد  باشالاد پاسالگگوی حقوق مشالروع  الزاما  و

 .نداشنه باشدگویی  پاس   واز نظارت و تیلیف توا  گریز

 

 تربیتتعلیم و  ،آموزش عمومی .4-19

اسالالالم  مشالالالگ  کرده آموزش رپیامب  یخداوند براییی ازوظایفی که  می فرماید   کریم  آقر

پیامبرى از خودشالا  مبعوث کرد تا آیات اله  را بر آنا  بگواند و آنها را رشالد و  مرد  اسالت 

پرورش داده و کنالا  آسالالالمالان  و حیمالت باله آنالا  بیالاموزد و همالانالا پیش از ای  در انحراف و 

برگرد  زمامدار  ودولنها  که    یازجمله حقوق  (۱۹:  4،ج۱388خمیای،) .گمراه  آشالیار بودند

اسالت که باید مرد     آگاهی  با ال برد  سالط  آموزش عمومی  با سالواد شالد  وداد    میباشالد

مرد   ای  : دولنها رعایت کااد چاا  که در ای  خصالالوا امیر الموالمای  چای  بیا  کرده اند  

یه از خیرخواهی  آن-۱حق شالما بر م :  ؛مرا بر شالما و شالما را بر م  حقی واج  شالده اسالت 

شالما را آموزش دهم تا بی  -3میا  شالما عادالنه تقسالیم کام  بیت المال را  -2 شالما دریغ نورز 

و اما حق م  بر   شالما را تربیت کام تا راه و رسالم زندگی را بدانید -4سالواد و نادا  نباشالید  

در آشالالیار و نها  برایم خیرخواهی    -2به بیعت با م  وفادار باشالالید   -۱شالالما ای  اسالالت که:  

 شالیرازی، میار )  فرما  داد ، اطاعت کاید -4اجابت کاید  هرگاه شالما را فراخواند    -3کاید 

 (34 خطبه ،۱386

 اقتدار سیاسی .4-20

 فی مشالروع قدرت گاه اسالم دید ازمبانی وحیانی اسالت   توحیدی نظا  در قدرت سالرچشالمه

شالر  قدرت نف   شالودمی فسالاد پذیری شالود قدرت موج  خیراسالت آنیه گفنه می نفساله



 

5۷5 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

نهم
  ،

آذر 
1401

 

 اسالم  نظر از سالیاسالی قدرتمیگردد فسالاد    موج   باشالددر هرکه  قدرت طلبی ح   نیسالت 

اگربه خطا  ولی اسالت  اگرچه مطلو ابزار ای   برای رسالید  به حق  اسالت  وسالیله و ابزار یا

سالیاسالی   قدرتالهی اسالت   اهداف به بواسالطه نیل آ   پ  مطلوبیت   امایدرود ایجاد فسالاد می

 قدرت .گردد  اجرای جامعه در  الهی قوانی آ    تبع به تا الهی باشالد اهداف تحقق وسالیله باید

ر حفظ ب    کریم هم تاکیدقرآالهی میباشالالد   ادای تیالیف مسالالاوی با اسالالم  دید از سالالیاسالالی

  هرگز راه اخنمف و تاازع ه پیرو فرما  خدا و رسول باشید همفرماید میقدرت مسلمی  دارد  

قدرت و عظمت شالما نابود خواهد شالد، بلیه همه باید  شالدهضالعیف   ن ویید که در اثر تفرقه

  . فرمایددر آیه ای دیگر می  ییدل، پایدار و صالالبور باشالالید، که خدا همیشالاله با صالالابرا  اسالالت 

بدی  گونه خدا  (46انفال:)همگی به رشالالنه )دی ( خدا چاگ زده و به راههای منفرّق نروید، 

دولت ها در صالورتی که به بیا  داشالنه    ایاما  خمی.کادآیاتش را برای راهامایی شالما بیا  می

  .ملت خویش بها و اعنبار ندهاد، طبیعی اسالالت که از حمایت مردمی برخوردار نگواهاد بود.

اقشالار جامعه، حیومت کاادگا  و ر در صالورتی تضالمی  خواهد شالد که  سالممت یا کشالو 

بگواهد یا گر یا کشالالور  ا.شالالنه باشالالادحیومت شالالوندگا ، با ییدیگر تفاهم و همدلی دا

تا قدرت سالیاسالی مااسال    دسالنگاه حاکمه با ملت تفاهم باشالد کشالور سالالمی باشالد باید بی 

حق عمومی    اسالالم   در نظا  حیومنی  سالالیاسالالی قدرت (23:  4،ج۱388خمیای،)ایجاد شالالود  

  .داشت  نگواهاد وجود  مطلو  کارایی قدرت سیاسی بدو  چراکه است 
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  گیرینتیجه

احیا  وآموزه های خود ء صااح با اسم  انجا  شده در ای  پژوهش نشا  میدهد   یهابررسی

جامعیت مبانی اسالالت.    نموده تبی   جامع وکامل  جها در  انسالالا  را  اجنماعیمسالالیر حرکت  

در  برای نظا  حیومنی آ   داره جامعهادراگر   را در بر میگیرد  هاهمه شالوو  حیات انسالاناسالم   

دارد ننایج   دوجو   اسممیحقوق ها وه  راه حل مااس  آ  درآموز  پیش آیدی مشیل  هر عصری

ی اندیشالمادا  اسالممی و دیدگاههامیدهد قرآ  کریم، احادیث معصالومی  )ع (نشالا  حاصالله  

مبانی وحیانی و  از  اسالالممی را نشالالات گرفنهحقوقی   نظا حیومت وحقانیت   ومشالالروعیت  

کار   یمولفه هاازغاای باالی آموزه های اسالالممی به همی  دلیل مینوا  گفت آ  میداناد. الهی

سالیاسالی، اجنماعی و ارزشالهای خود که ماشالاء    دولنهایییهحیومت برخوردار اسالت لذا  آمدی  

 اداره نمودههای اسممی بر اسا  قوانی  و آموزهرا جامعه را به اسم  مانس  می نمایاد باید 

 نمایاد  اگرمرد  احسالا  زیراتا به کارآمدی برسالاد باشالاد  آموزه های دیای   به رعایت مقید  و

آموزه هالا وحقوق عمومی اسالالالم  نمی باله خود عالامالل  گرفناله  قرارامور آنالا  دولنی کاله در رأ  

در    را  آ تضالعیف و حیومت را سالیاسالی قدرتچالشالها    امایادباشالد برایش چالش ایجاد می

 اساسی باید   اصل دوه در یافنه ای  پژوهش بیانگر آ  است که مداق .دامیدهمسیر سقو  قرار 

حقوق عمومی اسالم    یاحیا  وآموزه هااعنقاد به  باشالد اول وجود داشالنهعملیرد دولنها  در

کاله میمالل هم میبالاشالالالاالد هیچیالدا  باله تاهالایی کفالایالت نمییاالد و جالامعاله   عمالل باله آنهالا  یو دیگر

  درای  تحقیق  با تمش انجا  گرفنه .داو کارآمدی مطلو  نمی رسالالالان  ییپویابه اسالالالممی را 

 و، احالادیالث  ازقرآ  ا وحقوق عمومی اسالالالم هال  آموزهماظر  از  دولنهالا  کالارآمالدی مولفاله هالای مهم

عرصاله آمدی کار بعاوا  الگویآنها  اسالنقرارکه ه شالداسالنگراج  اندیشالمادا  اسالممیدیدگاه  

از عقمنیت، عدالت ها عباتاد ه ای  مولف  خواهد گشالوددولنها    یجدیدی در نوع سالیاسالنگذار

تعهالد، قالانو  مالداری ، ،  خالدا محوری، تقواپالذیری،  محوری، کرامالت انسالالالانی، مسالالالوولیالت 

، مشالورت، امایت، نظارت همگانی، برخورد با فسالاد ، تعاو  ، رفاه    ،زیسالنیزیسالنی، همسالاده

تعلیم   و اهنما  به  آموزش عمومیواقامه قسالال  وعدل،  پاسالالگگو بود پرهیز از اشالالرافیگری،  

را در پی دارد   دولنهاوناکارآمدی   که دوری وبی تفاوتی نسالالبت به آنها فسالالاد اداری  .وتربیت 

کارآمدی     مینوانادردخدا وم  برابروولیت دراحسا  مسوعمل به آموزه های اسممی  دولنها با  

اعمال غیر قانونی با ای  اقدا  مانع    وملت صالیانت کااد عمومی حقوق   و از    را کسال   یمطلوب

  .گردندکار گزار    سوء اسنفادو

ضالم    آموزش و بعاوا : آموزه های اسالممی موثر برکارآمدی علمی تبی  دگردمی  پیشالاهاد

 .خدمت ارایه گردد

قالانونگالذارا  بالا اسالالالناالاد باله ای  مولفاله هالا قوانیای قالابالل ارزیالابی و دارای   :گرددمی  پیشالالالاهالاد

 نمایاد.ی  یتع  های کاربردیشاخ 

 

 



 

5۷۷ 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

نهم
  ،

آذر 
1401

 

 

 کتابنامه

 کریم قرآ  .1

  موسالساله : تهرا   اسالم ،  سالیاسالی  نظا  کارآمدی بر  درآمدی(.  ۱386. )بهرا   کاظمی،  اخوا  .2

 3 چ معاصر، اندیشه و دانش  فرهاگی

  چاپار اننشارات:  تهرا   سیاسی، علو   فرهاگ(.  ۱3۷۹. )علی  بگشی، آقا .3

 5 چ جاویدا ،  اننشارات: تهرا  الفصاحه، نهج(.  ۱382. )ابوالقاسم پایاده، .4

  20ج ،5چ  اسراء،  اننشارات: قم تسایم، تفسیر(. ۱3۹۷. )عبداهلل آملی،  جوادی .5

 چ علی،  آل  اننشالارات: قم ،(ا) الرسالولآل ع   العقولتحف(. ۱382. )ابومحمد حرانی، .6

۱6 

 3ج اسم ، نوید نشر و  چاپ: قم نورالیقلی ، تفسیر(.  ۱3۹2. )جمعهب عبدعلی  حویزی، .7

 چ خمیای،  اما  آثار نشالر و تاظیم  مرسالساله: تهرا   فقیه، والیت (.  ۱3۹2. )اهلل رو   خمیای، .8

 ۱ ج ،28

 چ خمیای،  اما  آثار نشالر و تاظیم  مرسالساله: تهرا   فقیه، والیت (.  ۱3۹2. )اهلل رو   خمیای، .9

 2 ج ،28

 اما  آثار نشالالر و  تاظیم  مرسالالسالاله:  تهرا   اما ، صالالحیفه(.  ۱388. )اهللرو   خمیای، .10

  4ج ،۱چ  خمیای،

 اما  آثار نشالالر و  تاظیم  مرسالالسالاله:  تهرا   اما ، صالالحیفه(.  ۱38۹. )اهللرو   خمیای، .11

 2ج ،5چ  خمیای،

  رسالالت یروزنامه  فناه، مدیریت   و والیی  حیومت  کارآمدی(.  ۱388. )علی ذوعلم، .12

  ۱38۹/ ۱0/ 2 مورخ

 نشالر دفنر: تهرا  آمدی،  الیلم درر و الحیم غرر(.  ۱3۹2. )هاشالم  محمتی، رسالولی .13

  2 ج ،۱3 چ اسممی،  فرهاگ

  نصالیرالدی   خواجه سالیاسالی  اندیشاله در کارآمد دولت (.  ۱38۱. )محسال  رضالوانی، .14

 46 تا 35 ا ،55 ش معرفت،  طوسی،

 5-۷ا ،2ش  عمومی،  حقوق  چالشها، و  کارکردها(. ۱385. )حسی  محمد زارعی، .15

 اسممی  جمهوی سیاسی  نظا  کارآمدی  و تیبیت (. ۱380. )محمدعلی  مافرد، صایعی .16

 ۱ چ الزهرا، دانشگاه:  تهرا  ایرا ،

  موسالساله   رجاء  فرهاگی نشالر  مرکز: تهرا  المیزا ،(.  ۱3۷8. )حسالی   محمد  طباطبای ، .17

   2 ج ،6چ  امیرکبیر،  اننشارات

: تهرا  یزدی،مصالبا   محمدتقی المیزا ، تفسالیر(.  ۱3۷8. )حسالی   محمد  طباطبایی، .18

 2ج ،6چ  امیرکبیر، نشر

  ،بقم   العلمیهالحوزهفی  المدرسالالی جماعه: قم  الشالالیعه،  وسالالایل(. ۱3۹۷. )حر  عاملی، .19

 ۱۷ ج  االسممی،الاشرموسسه



 

5۷8 

فه
مول

ی 
رس

بر
ت 

دول
ی 

مد
رآ

کا
ی 

ها
از 

ها 
زه 

مو
رآ

نظ
م

الم 
 اس

می
مو

ق ع
قو

 ح
ا و

ه
 

 

   3 ج ،3چ  کبیر، امیر  نشر: تهرا   سیاسی، فقه(. ۱3۷۷. )علی  عبا  زنجانی، عمید .20

 2ج ،6 چ  بهشت،  طاوو :  قم  کافی،  اصول(. ۱3۹3. )یعقو  محمدب   کلیای، .21

 ۱ج ،5 چ دلها،  بهار:  قم  کافی،  اصول(. ۱3۹4. )یعقو  محمدب   کلیای، .22

  کالارآمالدی،  و  مشالالالروعیالت   در  مبالاحیی  حیومالت؛(.  ۱3۷4. )محمالدجواد  الریجالانی، .23

 ۱ چ  ،(سروش) ایرا  اسممی  جمهوری  سیمای و صدا: تهرا 

 ۱ج ،6چ االسممیه، دارالین  : تهرا   بحاراالنوار،(. ۱388. )باقر محمد مجلسی، .24

 ۷۷ج ،۱چ االسممیه، دارالین  : تهرا   بحاراالنوار،(. ۱3۹6. )باقر محمد مجلسی، .25

 6ج ،۱6چ دارالحدیث،: تهرا  الحیمه، میزا (.  ۱3۹8. )محمد شهری، ری محمدی .26

 سالازما :  تهرا  فقیه، والیت   و اسالممی  حیومت (.  ۱3۷3. )محمدتقی یزدی، مصالبا  .27

 3 چ  اسممی، تبلیشات

 و آموزشالی  مرسالساله  اننشالارات: قم  قرآ ، معارف(.  ۱3۹4. )محمدتقی یزدی، مصالبا  .28

  خمیای اما  پژوهشی

  3ج ،5چ صدرا،  اننشارات: تهرا  آثار،  مجموعه(. ۱3۷5. )مرتضی مطهری، .29

 ب  علی  اما : قم روا ،  فارسالی ترجمه  با البمغهنهج(.  ۱386. )ناصالر  شالیرازی، میار  .30

 3 چ  ،(ع)  ابیطال  


