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Abstract 

The purpose of this article is to achieve a model of the Alawi 

government for building trust by government agents. The thought 

of Imam Ali (as) can reveal approaches to trustworthy behavior 

between the people and the government. If the components of 

political trust are discovered and categorized in the thought of the 

Amir al-Mo'menin (as), it can be used in the direction of policy-

making and governance in the new Islamic civilization. This article 

is written with the method of comparative study of Islamic political 

thought. The findings of the article show that the Alawi government 

uses four important components to gain political trust: "Compliance 

with the demands of the people", "Predictability of government 

behavior for the people" (by implementing policies such as 

transparency, appreciation, refraining, apologizing to the people, 

maintaining the government's credibility), "feedback and 

compensation mechanism" (with It was used to send inspectors and 

undercover agents, as well as to receive public complaints directly) 

and to "promote and strengthen trust-building norms" (norms such 

as fidelity, trustworthiness, gentleness and sociability, respect for 

the people, and honesty). The agents of the government of the 

Islamic Republic should also try to build trust by institutionalizing 

these components. 
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 یهابر اساس آموزه یمنشِ اعتمادسازِ کارگزارانِ دولتِ در ترازِ تمدن اسالم 

 البالغهنهج

 1* یمحسن رداد 
 

 چکیده

است. « الگویابی از دولت علوی برای اعتمادساز شدن ارتباط کارگزاران دولتی»هدف از این مقاله 

فتار اعتمادآمیز میان مردم و دولت هایی را برای رتواند رهیافتمی (السالمعلیه)امام علی  ییشهاند

کشف و  ( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  ییشههای اعتماد سیاسی در اندآشکار سازد. اگر مؤلفه

توان آن را به کار و حکمرانی در تمدن نوین اسالمی می گذاریبندی شود، در مسیر سیاستدسته

های مقاله شده است. یافتهسی اسالم نوشتهسیا ییشهتطبیقی اند یگرفت. این مقاله با روش مطالعه

برد: مهم بهره می یدهد که حکومت علوی برای کسب اعتماد سیاسی از چهار مؤلفهنشان می

)با اجرای « بودن رفتارهای حکومت برای مردم پذیربینی پیش»، «های مردمسازگاری با خواسته»

رسوا کردن شهروندان خطاکار، سازی، قدرشناسی، خودداری از هایی مانند شفافسیاست

)با  «بازخورد گرفتن و مکانیسم جبران»عذرخواهی از مردم، آبروداری و حفظ اعتبار حکومت(، 

ترویج و »صورت مستقیم( و های مردمی بهاعزام بازرس و مأمور مخفی و نیز دریافت شکایت

خویی و حسن ری، نرمدا)هنجارهایی مانند وفای به عهد، امانت «تقویت هنجارهای اعتمادساز

گرفت. کارگزاران دولت جمهوری اسالمی نیز باید می گویی( بهرهمعاشرت، تکریم مردم، راست

   ها، منش خود را اعتمادساز نمایند.تالش کنند با نهادینه کردن این مؤلفه
 

 

سازی، تمدن رفتار کارگزاران، دولت  ،، اندیشه سیاسی اسالم(السالمعلیه) امام علی :واژگان کلیدی

 .نوین اسالمی، اعتماد سیاسی

 .................................................................................................................................................................  
 ، تهران، جمهوری اسالمی ایران.یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد *1
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 مقدمه

گیارد  هاست. به بیانی دیگر، تمدن زماانی شاکم مای   هدف یک تمدن، برقراری مناسبات بین انسان

هاای انساانی   ظرفیات یی مناسبات انسانی برقرار شود و این مناسبات باعا  شاکوفا   ،که در جامعه

بخشاد. بناابراین   سبات انسانی را قوام و دوام میاست که منا« اعتماد( »00، ص1021شود. )تاملین، 

باید تالش کرد که تا حد ممکن روابط میان کارگزاران دولتای و ماردم مبتنای بار اعتمااد باشاد تاا        

 .گردد فراهم سازیتمدن یینهزم

را  (الساالم علیاه )اماام علای    ییشاه کند تا چارچوب اعتماد سیاسای در اند این مقاله تالش می     

ند تا الگویی برای تربیت کارگزاران دولت در تراز تمادن اساالمی کشاف شاود. پرساش      بررسی ک

اعتمادسازی کارگزارانِ دولتِ در ترازِ تمدن اساالمی بار اسااس    »اصلی این نوشته عبارت است از: 

تمادن ناوین   »در ایان مقالاه، ابتادا مفهاوم     « هاایی دارد  چه مؤلفه (السالمعلیه) امام علی ییشهاند

امیرالماؤمنین   ییشاه هاا و عناصاری از اند  شود، سپس جنبهبررسی می« اعتماد سیاسی»و « یاسالم

اند. روش تحقیق ایان مقالاه نیاز    نزدیک« اعتماد سیاسی»شوند که به مفهوم ردیابی می (السالمعلیه)

 ایبار  تواناد مای  الساالم( )علیاه  علای  امام ییشهشده از اندالگوی استخراج تطبیقی است. ییسهمقا

 باشد.قابم کاربست  اسالمی جمهوری مرداندولت رفتار اصالح

 تمدن نوین اسالمی

 «.اسات  تمادنن اساالمی   خط کلّی نظاام اساالمی، رسایدن باه    » ،به نظر رهبر معظم انقالب اسالمی

تمادن  »اسالمی و تأسیس جمهوری اساالمی بارای رسایدن باه     ( انقالب 1020ای، اهلل خامنه)آیت

 ناوین  تمادن  ییعهتداوم انقالب اسالمی و برپایی نظام جمهوری اسالمی، طل است.« نوین اسالمی

 و «زناادگی ساابک و افاازاریناارم» یعناای تماادن اصاالی بُعااد دو نظااام، ایاان در. اساات اسااالمی

 همکااران،  و خزاعای ) .اسات  شاده یفتعر هم کنار در «پیشرفت و توسعه مظاهر و افزاریسخت»

هاای ایان تمادن مهی اا     برای تحقق تمدن نوین اسالمی الزم اسات مؤلفاه   حالین( باا72ص ،1020

های دولت اسالمى در رفتاار کااارگزاران و نیاز در کارکردهاای حکومات اساالمى      شود. شاخص

 (770، ص1000شود. )بهمنی، مشاهده می

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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رهبار معظام    ییشاه هساتند. در اند « کارگزاران دولات اساالمی  »ها، فهیکی از این ارکان و مؤل     

توان بدون توجه به رکن کارگزاران حکومت، دولت اساالمی را تواور کارد.    نمی ،انقالب اسالمی

زاده )قرباانی  ایشان معتقد است این کارگزاران باید بر اساس الگوی آرمانی دولت علوی رفتار کنناد. 

شاود باا رجاوه باه دولات علاوی، مانشِ        در این تحقیق تالش مای  (107، ص1000و همکاران، 

های جمهاوری اساالمی بیشاتر باه دولات      دولت ،هااعتمادسازِ کارگزاران بیان شود تا با التزام به آن

علوی نزدیک شوند. رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید دارد که باید برای نزدیاک شادن باه دولات     

 (1020ای،  خامنهاهلل)آیت. علوی تالش بیشتری کرد

هاا  گیری دولت اسالمی که ایستگاهی در مسیر تمدن نوین اسالمی اسات، شااخص  برای شکم     

نام دولت اساالمی کاافی    ،و معیارهای دولت اسالمی باید نهادینه شود. به نظر رهبر انقالب اسالمی

 کنناد.  تار یاک می نزدبلکه کارگزاران باید رفتارشان با مردم را باه معیارهاا و ااوابط اساال     نیست؛

( برای نزدیک شدن رفتار کارگزاران باه معیارهاا و ااوابط اساالمی، الزم     1020ای، اهلل خامنه)آیت

های مطلوب برای بهباود کیفیات حکمرانای را    رعایت شود. در غرب، شاخص ییهااست شاخص

ش کنناد کاه   کنند. کارگزاران دولات و حاکمیات بایاد تاال    بیان می« خوب حکمرانیِ» ییهدر نظر

 شده در الگوی حکمرانیِ خوب را رعایت کنند.  بیان یهاشاخص

ساخن گفتاه   « حکمرانایِ شایساته  »از  ،حکمرانایِ خاوب   یجاا ایرانی، به - در الگوی اسالمی     

شاود و در  های نبوی و علوی اقتبااس مای  از مدلِ دولت« حکمرانیِ شایسته» یهاشود. شاخصمی

 عملای  و نظاری  جامعیات  از اسات،  وارداتی ییهنظر یک که «خوب نیحکمرا» ییهمقایسه با نظر

هاای حکمرانایِ شایساته    ص( شااخ 107ص ،1020 نیکونهاد، و نجفی. )است برخوردار تریکامم

تااش  ، شفافیت، مبارزه با فساد، کارایی و اثربخشای. )حساینی  ییگرا، قانونییگواند از: پاسخعبارت

 (  77، ص1000واثق، و علی

هاا اثار   در بهبود بسیاری از این شاخص ،گیردقرار می یعتمادسازی که در این مقاله موردبررسا     

با لحاظ حکمرانیِ شایسته، بارای نزدیاک شادن باه تمادن       یامکان دولت ساز ترتیبینادارد و به

 گردد.فراهم می نوین اسالمی
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 اعتماد سیاسی

کسی بارای اختیاار بخشایدن     یتومیم آزادانهتوان چنین تعریف کرد: اعتماد را می ،صورت کلیبه

شاود. اعتمااد یاک ساط      به فرد دیگری که بر اساسِ سنجش واکنش احتمالی فرد مقابم تعیین می

خاص ذهنی است که یک فرد، با ارزیابی یک کنشگر یا گروهی از کنشگران، رفتاار خاصای را باه    

هاا متعهاد   رفه است. یکای از طارف  دوط ی( اعتماد یک رابطه ,Wilcox« )گذارد.نمایش می

شود که اقدامی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند و فرد مقابم نیز بر مبنای پاذیرش ایان   می

تاوان گفات کاه اعتمااد     دهد. در صورت رعایات ایان تعهاد، مای    تعهد، امتیازهایی به فرد اول می

هاای  ن ماردند باودن نسابت باه کانش     تاوا گرفته است. البته در همین چارچوب، اعتماد را میشکم

( تعریف کرد. در ایان صاورت اعتمااد، اطمیناان     19، ص1027)زتومکا،  احتمالی دیگران در آینده

 (.711، ص1020رود )اوفه، داشتن به اقدام و کنشی است که از دیگران انتظار می

( Normative Expectations« )انتظاارات هنجااری  »برای درک مفهوم اعتماد سیاسای بایاد باه         

انتظارات هنجااری حکایات از ایان دارد     ( ,Gershtenson, Ladewig & Plane) .توجه کرد

اعتمااد  ( ,Ulbig) . کناد که دولت تا چه اندازه بر اساس انتظارهای هنجاری ماردم عمام مای   

. گاارددسیاساای باار مبنااای تطبیااق رفتااار حکوماات بااا انتظارهااای هنجاااری مااردم تعریااف ماای 

(Hetherington, )    هرچقدر دولت مطابق انتظارات هنجاری مردم رفتار کند، اعتمااد بیشاتری

 خواهد کرد. جلب

انتظارات هنجاری، به طیف وسیعی از انتظارات اشاره دارد. برای مثال، ماردم انتظاار دارناد کاه          

انتظاار دارناد کاه    هاا  سیاستمداران پاکدست باشند و مطابق اصول اخالقی رفتار کنند. همچناین آن 

ماردم   گرفته است کارآمد باه نظار برساد.   حکومت برای محقق کردن اهداف و وظایفی که برعهده

ها را در سیاسات پیگیاری کنناد.    زمانی به حکومت اعتماد خواهند کرد که دولتمردان ترجیحات آن

 .هاد یافات  پیوستگی میان ترجیحات مردم و نتایج بیشتر باشد، اعتمااد سیاسای افازایش خوا    هرچه

(Kimball & Patterson, ) 

داشاته باشاد، قابلیات    « پذیر و سازگار با خواست مردمبینیرفتاری پیش»بنابراین، اگر حکومتی      
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هاای  پاذیری و ساازگاری باا خواساته    بینیرود. در این تعریف، دو عنور اصلی پیشاعتماد باال می

کنایم و  بررسای   (الساالم علیاه )های حضرت علی مردم وجود دارد که الزم است آن را در فرمایش

چگوناه تادبیر شاده اسات.      (الساالم علیاه )حضرت علی  ییشهها در اندببینیم که تأمین این مؤلفه

تواند راهنمای ماؤثری بارای تربیات کاارگزاران جمهاوری      آمده از دولت علوی میدستالگوی به

 اسالمی باشد.  

 السالمامام علی علیههای اعتماد سیاسی در اندیشه مؤلفه

 های مردمسازگاری با خواسته -1
ها و عملکارد  ها، رفتارها، سیاستنامهها، آیینحکومتی قادر به جلب اعتماد مردم است که خروجی

از کاری کاه تاو   »های حاکمان باشد. نه خواسته و های مردمآن در جهت تحقق بخشیدن به خواسته

( اگر بسایج منااب    002، ص1020)دشتی،  .«یند است بپرهیزرا خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشا

هاا زیاان وارد نکناد، در ایان     کشور در جهت تأمین مناف  حاکمان باشد و حکومات باه منااف  آن   

در ناماه باه مالاک اشاتر      (الساالم علیه)کنند. حضرت علی نظام سیاسی اعتماد نمیصورت مردم به

براى جلب اعتماد والى به رعیات بهتار از نیکوکاارى باه      اىبدان اى مالک! هیچ وسیله»فرماید: می

)دشاتی،   .«باشاد. مردم و کاستن از زحمت و عدم اجبار مردم به کاارى کاه دوسات ندارناد، نماى     

شاان  ( تأکید بر این است که حکومت نباید مردم را مجبور کند تاا باه آنچاه وظیفاه    070، ص1020

جامعه و نظاام سیاسای بایاد     یکه تمام اعضانیست عمم کنند؛ بلکه وظایف مشخوی وجود دارد 

مندی از امنیت انجام دهند. اگار حکومات فاارز از ایان ماوارد، وظاایفی را باه ماردم         در قبال بهره

مثال، مردم باید میازان مشخوای   عنوانسرعت اعتماد مردم را از دست خواهد داد. بهتحمیم کند، به

ور و تأمین امنیت به کار گرفته شود. اگار مالیااتی   کش یمالیات حکومت پرداخت کنند تا برای اداره

ماردم   یهاا شاده و باا خواساته    آن« افازایش زحمات  »بیش از این به مردم تحمیام شاود، باعا     

 سازگاری ندارد.

های مردم در فرازهاای گونااگون از ساخنان اماام     نکردن مردم و نادیده نگرفتن خواسته مجبور     

مردم بدون اکراه و اجباار، باا   »کنند که از ابتدا تأکید می (السالمعلیه)علی )ه( تکرار شده است. امام 
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گیاری حکومات علاوی    ( و هیچ زور و اجباری در شکم022، ص1020)دشتی، « من بیعت کردند

مردم تا آنجاا در حکومات اماام علای )ه( جریاان دارد کاه        یوجود نداشت. سازگاری با خواسته

گیرند. ایشان در زمان تشاکیم ساپاه، ماردم را    حمیم را به کار نمیایشان برای جنگیدن نیز اجبار و ت

 (الساالم علیاه )( اعتقاد حضرت علای  022، ص1020)دشتی، . کندمی« دعوت»به حضور در جنگ 

خود در سپاه حضور پیادا نکارده باشاند، کارآمادی الزم را نخواهناد       یاین بود که اگر افراد بااراده

اگر فردی با اعتماد و اعتقاد خویش در جناگ شارکت کناد،     ( پس009، ص1020)دشتی، . داشت

حتماً بسیار مؤثر و کارآمد خواهد بود؛ اما فردی که از روی کراهت و بدون اعتمااد باه زمامادار در    

 شود.تنها مؤثر نخواهد بود، بلکه مان  کارآمدی سایرین نیز میرکابش بجنگد، نه

افکنای نیاز باعا  کااهش     فرین باشد، ترسااندن و هاراس  تواند اعتمادآطور که اجبار نمیهمان     

راهبرد اصلی برای جلب همکااری ماردم، ناه ترسااندن، بلکاه       ،شود. در حکومت علویاعتماد می

، پاس از جناگ جمام در شاهر     (الساالم علیاه )کسب اعتماد مردم است. این راهبرد حضرت علی 

و اهام بواره، شورشایانی باه شامار       شهر بوره باود  ،جمم یمشاهده است. کانون فتنهبوره قابم

رفتند که پس از شکنجه و اخراج والی امیرالمؤمنین از آن شهر، سالح به دسات گرفتاه بودناد و    می

جنگیدناد. درنهایات پاس از     (الساالم علیاه )به رهبری طلحه و زبیر و عایشاه باا حضارت علای     

ها خواهد شاد  شامم حال آنخود خزیدند و هراسان بودند که آیا انتقام حکومت  شکست، به خانه

اعتماادی و ساونظن، والای    در این فضای مملو از ترس و بای  (السالمعلیه) یا خیر  حضرت علی

دادند تا سیاست کاهش تارس و وحشات را در   جدید خود را به بوره اعزام کردند و به او دستور 

دهد کاه باا   دستور میود به فرماندار خ (السالمعلیه)این شهر طغیانگر در پیش گیرد. حضرت علی 

ایشاان در اداماه سافارش    دور شاود.   هاا آنی رفتار کند که ترس و وحشت از خوببه چنانآنمردم 

گیاری  و اعتماد مردم را با مهربانی و احسان جلب کن با مردان شاجاه بنای تمایم ساخت    » :کندمی

یم شاود. در ایان   رفتاری با مردم باید به عادت حکومت تبدخوش (091، ص1020)دشتی،  .«نکن

گیاری را  کند که حکومات بایاد بخشاندگی و آساان    سفارش می (السالمعلیه)راستا، حضرت علی 

 (079، ص1020)دشتی، . خود قرار دهد یسرلوحه
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میان مردم و حکومات را تقویات    یتوان رابطهآن می ییلهوسترین ابزارهایی که بهیکی از مهم     

ین معنا، اگر حاکمی طالب جلب اعتمااد ماردم باشاد، بایاد خاود باه       کرد، اعتماد متقابم است. به ا

شاود.  اعتمادی مای اعتمادی باع  افزایش بیآفریند و بیمردم اعتماد کند. اعتماد است که اعتماد می

( دارناد. حضارت علای    Self-Amplifying« )خودتقاویتی »ای اعتمادی( رابطاه درواق ، اعتماد )بی

)دشاتی،  باین شاود.   تالش کند تا به ماردم خاوش  دهد که ر خود دستور میبه کارگزا (السالمعلیه)

باشاد، قطعااً    ( اگر حاکمی به مردم خود اعتماد نکند و به آنان حسان ظان نداشاته   070، ص1020

 بین نخواهند شد.مردم نیز به او خوش

کناد و باا   یرجوه گاوش ما  آوری مالیات در تمام دنیا با سونظن به اظهارات اربابمأمور جم      

شده را کشف کناد و مالیاات آن را   کند تا مچ شهروندان را بگیرد و اموال پنهانترفندهایی تالش می

در راستای همان اعتمااد متقابام، باه کاارگزار خاود دساتور        (السالمعلیه)بگیرد؛ اما حضرت علی 

 انه با او رفتاار کان  دهد که وقتی برای دریافت زکات و مالیات مراجعه کردی، دوستانه و متوااعمی

 (  092، ص1020)دشتی، و اگر گفت که من مالیات بدهکار نیستم، مزاحمش نشو. 

برای اینکه اعتماد مردم را بهتر بتوان جلب کرد، حاکم باید معاشرت نیکو باا شاهروندان داشاته         

آناان کاه   باه  »رفتاری اسات.  باشد. ازنظر امام علی )ه( مالک اعتماد متقابم مردم و حکومت خوش

)دشاتی،  « تار بااش  بین باش و با آنان که بدرفتاری کردى بدگمانبیشتر احسان کردى بیشتر خوش

(. این قانونی است که مطابق آن، اگر کسی با ماردم بادرفتاری کارد، انتظاار اعتمااد      070، ص1020

شاود. هایچ عقام    تعبیار   لاوحی البته این اعتماد متقابم، نباید باه سااده   تواند داشته باشد.متقابم نمی

طاور کاه در میاان    نیاز هماان   (الساالم علیاه )کند. حضرت علی سلیمی اعتماد مطلق را تجویز نمی

کنند که باید باه دشامن )حتای پاس از آشاتی(      کنند، اکیداً توصیه میمسلمانان اعتماد را ترویج می

 (022، ص1020)دشتی، . اعتماد بودبی

هاا و  برای اعتمادآفرینی، سازگار کردن سیاسات  (السالمعلیه)هرحال ابزار مهم حضرت علی به     

ای طراحای شاود   گوناه های دولت باید باه های مردم است. سیاستراهبردهای حکومت با خواسته

تارین میازان   که بیشترین میزان عدالت را برای بیشترین افراد جامعه به همراه داشته باشد و گساترده 
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تارین چیزهاا در نازد تاو، در حاق،      داشاتنی دوست»سازد.  خشنودی را برای اکثریت جامعه فراهم

ترین باشاد کاه هماناا خشام     ترین و در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودى مردم، گستردهمیانه

بارد؛ اماا خشام خاواص را خشانودى      عمومى مردم، خشنودى خواص )نزدیکاان( را از باین ماى   

زیارا در   ،کنناد نى را بر حکومت تحمیم ماى کند. خواص جامعه، همواره بار سنگیاثر مىهمگان بى

هایشاان  تار و در خواساته  شاان کمتار و در اجاراى عادالت از هماه ناراااى      روزگار سختى یاری

ها دیر عذر پاذیرتر و در برابار   تر و به هنگام من  خواستهها کم سپاسپافشارتر و در عطا و بخشش

ى اساتوار دیان و اجتماعاات پرشاور     هاا کاه ساتون  باشند. درصورتیتر مىمشکالت کم استقامت

ها گرایش داشته و اشتیاق تاو باا   باشند، پس به آنمسلمین و نیروهاى ذخیره دفاعى، عموم مردم مى

هااای امیرالمااؤمنین بساایار مهاام اساات: ( دقاات در عبااارت077، ص1020)دشااتی، « آنااان باشااد.

 (الساالم علیاه )حضارت علای   « جْم عُه اا لِرِاَاى الرِعِیا ِ   أَوْس طُه ا فِی الْح قِّ، و أَع مُّه ا فِی الْع ادْلِ، و أَ »...

ای را از میاان  کناد. حااکم بایاد گزیناه    عنوان یک شاخص مطرح مای خشنودی اکثریت مردم را به

تارین باه حاق(،    باشاد )ناه نزدیاک   « تارین باه حاق   میاناه »های مختلف انتخاب کناد کاه   سیاست

به ارمغان آورد )اینکه فقاط مطاابق عادالت باشاد      باشد و بیشترین عدالت را« فراگیرترین در عدل»

ای باید انتخااب شاود کاه عاالوه بار عادالناه باودن، عادل را در جامعاه          بلکه گزینه کافی نیست؛

ای انتخاب شود کاه  گسترش دهد(، خشنودی بیشترین افراد را فراهم کند )پس مهم است که گزینه

گیری( حق را رعایات  روی )و نه سختمی با میانهمطابق میم بیشترین افراد جامعه باشد(. اگر حاک

هاای او بارای بیشاتر ماردم     کند، بیشترین میزان عدالت و برابری را در جامعه ایجاد کند و سیاسات 

 .کردجلب خواهد  را بخش باشد، اعتماد عمومیراایت

خوب است این نکته را هم یادآوری کرد که حااکم اساالمی باه دنباال جلاب نظار و کساب             

محبوبیت نیست؛ بلکه هدف حقیقی او قرار دادن مردم در مسیر معقول حیات اسات. اگرچاه ایان    

هاای بازر    حال انساان کار نه باع  محبت مردم باشد و توجه آنان را به زمامدار جلب نکند. بااین

تنهاا باه   به جهت علم به عظمت و ارزش چنین کاری )قرار دادن مردم در مسیر حیات معقاول( ناه  

 .(192، ص1022 ،)جعفری .شوندورزند بلکه حقیقتاً عاشق او نیز میمحبت می حاکم
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 پذیرشدن حکومت برای مردمبینیپیش -2
حکومات بارای ماردم اسات. روش     « پذیر بودنبینیپیش»دومین عامم مهم در جلب اعتماد مردم، 

یاد نقاش ببنادد تاا     مهم در ذهن مردم با یدهد که چند گزارهداری امام علی )ه( نشان میحکومت

 بینی است:بتوان گفت که حکومت قابم پیش

 .شودسازی میهای مردم توسط حاکم شفافها و ابهام. پرسش1

آماد و تبلیغاات دشامنان نیاز بار      ای برای جامعاه پایش   روش امام علی )ه( این بود که اگر شبهه 

شافاف باا ماردم در میاان      صورتمسئله را به، گرفت، حاکمها و ابهامات شکم اساس همین شبهه

های جامعه به این بهانه که باطام اسات و   توجهی به پرسشبگذارد. پنهان کردن، سکوت کردن، بی

مثاال اماام علای )ه( از ساوی     عناوان در روش و مانش ایشاان نباود. باه     ،ندارد ییگوارزش پاسخ

علای  خووص معاویه در مورد حضاور در قتام عثماان ماتهم شاده باود. حضارت        دشمنانش به

)بااور غلاط و باطام باا ساکوت و      « الباطم یموت بترک ذکاره »جای اینکه بفرماید به (السالمعلیه)

. رود(، برای مردم شفاف توای  داد که نقشی در قتم عثماان نداشاته اسات   تکرار نکردن از بین می

و کند کاه )باا تواای  دادن    ( در جای دیگری نیز به مالک اشتر توصیه می022، ص1020)دشتی، 

اى را گره هار کیناه  »گرفته از بین ببرد: هایی را که در باور عمومی شکمها و عقدهشفاف کردن( کینه

)دشاتی،   .«شود تنها بمانی و دشامن داشاته باشای را از باین ببار     در مردم بگشاى و آنچه باع  می

 (070، ص1020

یازی را از ماردم پنهاان    کرد که چسازی تالش میدر راستای شفاف (السالمعلیه)حضرت علی      

چیاز دیگاری    ،( مردم باید اطمینان داشته باشند که جز اسرار جنگای 017، ص1020)دشتی، . نکند

محرمانه نخواهد بود؛ البته پنهان کردن اسرار جنگی نیز پوشیده داشتن از جاسوساان دشامن اسات    

 یان حقایق است.  نه از مردم. در حکومت علوی اصالت بر آشکار کردن اطالعات و شفافیت در ب

زیساتی  آن سااده  یشرایط و الزاماتی دارد کاه ازجملاه   ،پذیرش مسئولیت در حکومت اسالمی     

شرایط زنادگی مسائولین باه ماردم گازارش       ه ی است. در همین راستا، حکومت الزم است دربار

کناد.  مای ها اطمینان خاطر دهد که هیچ مسئولی از پست و مقاام خاود سوناساتفاده ن   بدهد و به آن
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به عثمان بن حنیف که از کارگزاران برگزیده و شاخص ایشاان باود، تاذکر     یاامام علی )ه( در نامه

(. درجاایی دیگار   000، ص1020مناسب کارگزار نیسات )دشاتی،    ،زیست ییوهدهد که این شمی

باا   گوید که زنادگی سااده و هماراه   دارد و آشکارا میخود پرده برمی یصراحت از زندگی سادهبه

( برای جلب اعتمااد ماردم، الزم اسات حاکماان     019، ص1020)دشتی، . کندعسرت را سپری می

واعیت معیشت خود را شافاف باه ماردم اطااله دهناد. نبایاد تواور کارد کاه ایان ریاکااری،            

شاود و ماردم   شدن مردم مای ها باع  دلگرمرسانیگری یا زاهدنمایی است. این نوه اطالهسالوس

 اند.طلب و سودجو نسپردهکشور را به افراد منفعت ییابند که کلید خزانهاد میاطمینان و اعتم

 شناسدبیند و قدر میمردم را می ییفهوظ. حاکم، هر نوع تالش و انجام2

بیعت کردند، تعهد کردند کاه در رکااب او بجنگناد و باا      (السالمعلیه)وقتی مردم با حضرت علی 

 ییفاه به سربازانش نفرمود ایان وظ  (السالمعلیه)گ، حضرت علی دشمنانش پیکار کنند. پس از جن

( ایان ناوه برخاورد حااکم چقادر      022، ص1020)دشاتی،  . ها قدردانی کارد شما بود، بلکه از آن

بینی مردم در برابار حکومات را   تواند باع  جلب اعتماد مردم شود  و تا چه میزان قدرت پیشمی

پاداش نخواهد ماناد  ها در حمایت و پشتیبانی از حکومت، بیدام آندانند که اقها میبرد  آنباال می

 و از آنان قدرشناسی خواهد شد.

خطاهای غیر آشکار شههروندان نیه     یگیری از مردم نیست و رسواکننده. حکومت دنبال مچ3

 .نخواهد بود

تاا زماان ارتکااب    توانند به حکومت اعتماد کنناد و  دهد که میاین گزاره به مردم اطمینان خاطر می

بر مردمی معووم و عااری از خطاا    (السالمعلیه)گناهی علنی، مؤاخذه نخواهند شد. حضرت علی 

دانست که مردم حتماً گرفتار گناه و خطا هستند؛ اما از مالاک اشاتر   کرد. او میو گناه حکومت نمی

سافارش   هرباناناه لطیاف و م  (الساالم علیاه )خواهد که گناه مردم را آشکار نکند. حضرت علای  می

مردم عیوبى دارند که رهبار امات در پنهاان داشاتن آن از     : »کندمردم خطاکار را به کارگزار خود می

همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانى ]مردم را رساوا نکانو و آنچاه    

و تنبیاهو تطهیار کان کاه      ]از گناهان مردمو که خداوند بر تو آشکار کرد را ]با حد زدن و مجاازات 
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باشد ]یعنی اگار گناهاانی را خادا از تاو پنهاان      داورى در آنچه از تو پنهان است با خداى جهان مى

کرده در پی فاش کردنشان نباش؛ زیرا مسئول رسیدگی به آن گناهان خداوند است، ناه تاو و قارار    

هاای ماردم را   تاوانی زشاتی  ها رسیدگی شود نه در دنیاو، پس هرچه مای است در روز قیامت به آن

اصام براتات را بیاان     الساالم( باه زیباایی   حضرت علای )علیاه  ( 077، ص1020)دشتی، « بپوشان.

ای ماردم   راستی، کجاست حاکمی که امروز با مردم خود به این شکم ساخن بگویاد:  به فرماید.می
اعا  تطهیار و   کنم که آشکارا مرتکب شوید و این مجاازات هام ب  ت میافقط من گناهانی را مجاز

 پاکیزگی شما خواهد شد. در مورد سایر گناهانی که از چشم من پنهان مانده، خیالتاان جما  باشاد!   
درصدد جستجو و کشف و رسوا کردنشان بر نخواهم آمد. این گناهانی اسات کاه بایاد باا خادای      

یارازاین  تواناد اعتماادآفرین باشاد  غ   این نوه تعامم حکومت و مردم چقدر می خودتان حم کنید!

کنناد و از گنااه دوری   منشی رهبر جامعه، ماردم حیاا مای   بزرگواری و بزر  یاست که با مشاهده

 جویند و به حکومت اعتماد بیشتری خواهند ورزید می

چیناان و  کناد کاه ساخن   باه مالاک اشاتر سافارش مای      (الساالم علیاه )عالوه حضرت علی به     

و از آن ]گناهاانی کاه   »دهناد، از خاود دور کناد:    اله مای جاسوسانی را که گناهان مردم را به او اط

اندو و برایت واا  و آشکارنشده تغافم کن ]یعنی خاود را باه ناآگااهی و    مردم مخفیانه انجام داده

چاین شاتاب   ها را به رخشاان نکاشو. در توادیق ساخن    عدم اطاله بزن و در مواجهه با مردم آن

)دشاتی،  « کاار اسات.  شود اماا خیانات  دهنده ظاهر مىچین گرچه در لباس اندرز مکن، زیرا سخن

( البته منظور این نیست که بازرس و گزارشاگر و حساابرس در حکومات وجاود     070، ص1020

بارد.  برای پایش کارگزاران خود از این افراد بهره مای  (السالمعلیه)نداشته باشد. خود حضرت علی 

چینی و جاسوسای اداره شاود، بلکاه بایاد بار      سخن ییهتأکید بر این است که حکومت نباید بر پا

هار چاه شانیدى    »فرمایاد:  گیری کند. ایشان مای اساس تحقیق و جستجو و کشف حقیقت تومیم

 .«ناادانى اسات   یگویی است و هر خبرى را دروز مپنادار کاه نشاانه   دروز یبازگو مکن که نشانه

 یاند و ماردود بخواناد، نشاانه   ( اگر والی هر خبر و گزارش را نیز دروز بد002، ص1020)دشتی، 

 بینی افراطی نیز نباید در حکومت وجود داشته باشد.لوحی و نادانی اوست. البته خوشساده
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 کند. حکومت اگر خطایی کرد عذرخواهی می4

معووم و بری از اشتباه است، حکومت علوی معواوم نیسات.    (السالمعلیه)هرچند حضرت علی 

اند، ممکن است اشتباهی رخ دهاد و ظلمای   آن دخیم یی در ادارهدر این حکومت که افراد متعدد

گویاد کاه از   به کاارگزاران خاود مای    (السالمعلیه)ها، حضرت علی به مردم برود. در این موقعیت

 (022، ص1020)دشاتی،  . رفته را ترمیم کنناد اعتماد ازدست ،مردم عذرخواهی کرده و با این وسیله

از سوی حکومت ممکن است سر بزند؛ اماا نبایاد آن را انکاار کارد و      تأکید بر این است که اشتباه

 مردم را رها کرد. بلکه باید درصدد جبران اشتباه برآمد. ی اعتمادشدهنادیده گرفت و ذهنیت بی

 اساالمی  جمهاوری  در کاارگزاران  ییفاه گاویی را وظ ای پاساخ خامناه  اهللدر همین راستا آیت     

 خاودش،  کاار  یرا برای خودتان متحاتّم بدانیاد. واقعااً وزیار در حاوزه      ییگونظام پاسخ»داند: می

گاو  پاساخ  خودشاان  کاارِ  یحاوزه  در کادام  هر معاونان خودشان، کار یحوزه در وزارتی مدیران

گو باشند؛ هم در برابر کار الزمای کاه   گیرد، واقعاً پاسخمی انجام که خطایی برابر در هم یعنی. باشند

گو باشند. در خیلی از موارد خالفی انجاام نگرفتاه؛ اماا    گیرد، پاسخگرفته و انجام نمیباید انجام می

گرفته، ولی انجام نگرفتاه. کاار نکاردن باه مقادار      خالف این بوده که کارهای زیادی باید انجام می

 (1020ای، اهلل خامنه)آیت .«الزم هم یک نوه تخلف است.

 مردم اهمیت قائل است . حکومت برای آبرو و اعتبار خود ن د5

باشند و بارای اعتباار خاود    « آبرودار»کنند که در ساحت روابط اجتماعی، مردم به افرادی اعتماد می

کنند که آبرو و اعتباار ندارناد یاا حتای بارای      که مردم به افرادی اعتماد نمیاند؛ درحالیارزش قاتم

فارد  « پذیریبینیپیش»است که آبروداری باع  افزایش  مر اینأکنند. دلیم این حفظ آن تالش نمی

بارای کساب منفعات     کناد، شود. کسی که اعتبار و آبرو دارد از برخی خط قرمزهاا عباور نمای   می

ماالی و جاانی    یینهحاار نیست دست به هر اقدامی بزند و حتی برای حفظ آبرو گاهی اوقات هز

کند. اگر همین نگاه به حکومات وجاود داشاته باشاد      اش را حفظدهد تا اعتبار خود یا خانوادهمی

شود. اگر حکومتی که برای اعتبار و آبروی خود شأنی قاتم باشاد، حااار   باع  افزایش اعتماد می

 شاود. حضارت علای   اعتماادتر مای  دار کردن آن نخواهد بود. به هماین دلیام هام قابام    به خدشه
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خاردان را از خاود   کااران و کام  خاالف  کند کهبه کارگزار حکومتی خود سفارش می (السالمعلیه)

( حکومت نباید جوالنگااه افاراد   002، ص1020)دشتی، دور کند تا اعتبار حکومت از دست نرود. 

 رود.آبرو و شهره به بدی باشد؛ زیرا اعتبار حکومت از دست میبی

ت بایاد بارای   پذیر است و حکوما رخ دادن اشتباه در حکومت، امکان ،طور که اشاره شدهمان     

باه خارج    ایعنی کارگزاران حکومت تقو ،اما بهتر از آن، پیشگیری است ،جبران آن عذرخواهی کند

هایی نشوند که امکان وقوه خطا و اشتباه در آن وجاود دارد. )دشاتی،   دهند و اصالً نزدیک موقعیت

اعتباار خاود   ( مردم اگر به این باور برسند که حکومت عاادت دارد کاه از آبارو و    002، ص1020

 مراقبت کند، بیشتر به آن اعتماد خواهند کرد.

 بازخورد گرفتن و مکانیسم جبران -2
 ییاه هایی که حکومات بایاد بارای حفاظ اعتمااد جامعاه در نظار بگیارد، تعب        ترین ویژگیاز مهم

ایان امکاان    ،ها و تدبیرهاشود که با تمام مراقبتمکانیسمی برای جبران خطاهاست. بازهم تأکید می

 ،حتای در حکومات علاوی    ،های کوچک و بزر  رخ دهدجود دارد که در هر حکومتی خالفو

اما مهم است که تدبیری اندیشیده شود که به شکم مناسبی این خطا جباران شاود و اعتمااد ماردم     

 ترمیم گردد.

دهد ایشاان در پای   موارد زیادی وجود دارد که نشان می (السالمعلیه)حضرت علی  ییرهدر س     

هاا و ایرادهاا را برطارف ساازند و ماان  از      گرفتن بازخوردی از نظام حکاومتی هساتند تاا نقاص    

اناد. نخسات، افارادی کاه     اعتمادی مردم شوند. امیرالمؤمنین دو ابزار در این زمینه به کاار گرفتاه  بی

د تاا  گمارنا ازنظر ایمان و اخالق مورد اعتمادند و در ظاهر شغم رسمی ندارند را در میان مردم مای 

مار برساانند. دوم،   أوزیااد باه اطااله متوادیان     کام به جستجو بپردازند و کمبودها و نواقص را بی

دادناد تاا   بدون واسطه با مردم اختوااص مای   یوگوخودشان و کارگزارانشان زمانی را برای گفت

 (.710، ص1029 ،)معرفت .نیازها و شکایات آنان را از زبان خودشان بشنود

 و مأمور مخفی. اع ام بازرس 1

کردند کاه از  هایی اشاره مینوشتند، به گزارشکه به کارگزاران خویش می یهای متعددامام در نامه
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اناد کاه از   هاایی پرداختاه  باه گازارش   00 یمثال، در ناماه عنوانرسید. بهجانب بازرسان مخفی می

شارح گزارشای    00 ی( همچنین، ناماه 002، ص1020)دشتی،  .بازرسان مخفی دریافت شده است

تارین ناماه،   ( معاروف 007، ص1020)دشتی،  .المال استدرازی یکی از کارگزاران به بیتاز دست

خطاب به عثمان بن حنیف است که حضرت او را باه دلیام شارکت در یاک مهماانی تشاریفاتی       

هرحااال مشااخص اساات کااه حضاارت علاای  ( بااه002، ص1020)دشااتی،  .کنناادساارزنش ماای

تارین رفتاار و اقادام    ر مشخص و معینی را طراحی کارده بودناد تاا کوچاک    ، سازوکا(السالمعلیه)

ها بود کاه اقاداماتی در ماورد کاارگزاران     کارگزاران به ایشان گزارش شود و بر اساس این گزارش

 گرفتند.می

که قبالً اشاره شاد، اماام   گرفتند و چنانها تومیم نمیالبته حضرت صرفاً بر اساس این گزارش     

خواساتند. ماثالً   پذیرفتند و از کارگزاران خود توای  می( بدون تحقیق هر گزارشی را نمیعلی )ه

از تو خبری رسایده اسات کاه اگار چناان کارده       »فرماید: خطاب به کارگزار خود می 09 یدر نامه

ای... پاس هرچاه زودتار حسااب اماوال را بارای مان        باشی پروردگار خودت را به خشام آورده 

دادند تا فرد مسئول از خود دفاه کند و دالیام  (؛ یعنی فرصت می000، ص1020 )دشتی،« بفرست.

 خود را بیان کند.

 صورت مستقیمهای مردمی به. دریافت شکایت2

واساطه  برای جبران و دریافت بازخورد، ارتباط بای  (السالمعلیه)های حضرت علی از دیگر روش 

شادند، بار اسااس    رانی که احیاناً مرتکاب خطاا مای   ها بود. کارگزابا مردم و دریافت گزارش از آن

هاا، خطااب باه ماردم شاهر      یکای از جناگ   شاد. ایشاان در  های مردمی از آنان تحقیق میگزارش

هاا رسایدگی شاود.    های خود از سپاهیانش را باه ایشاان برساانند تاا باه آن     که شکایت نویسندمی

 (022، ص1020)دشتی، 

 ترویج هنجارهای اعتمادساز -3
که در میان مردم رواج دارند و روابط اعتماادآمیز میاان افاراد     هستند قواعدی ،اعتمادساز هنجارهای

ساازد کاه   هاا را مطمائن مای   کنند. در باور پاتنام، این هنجارها در زمان نیاز ماردم، آن را تقویت می
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(. گلاادنر  , ,Putnamهااا انجااام خواهنااد داد )دیگااران کاااری مشااخص را باارای آن 

(Gouldnerاین هنجارها را قواعدی می )کند تا به کسانی یااری کناد کاه    داند که فرد را موظف می

 ,Gouldner) .اناد ازایان او را یااری کارده   اند یا به کسانی آسیب نرساند که پایش کرده به او کمک

) 

و  ساازد دین اسالم پر است از هنجارهاایی کاه زنادگی اجتمااعی را اعتماادآمیز و پرمهار مای            

بخشد. این نوشته در ادامه، با مارور ساخنان امیرالماؤمنین    ترتیب، به نظم اجتماعی نیز دوام میاینبه

علوی اشاره کند که باه جلاب و افازایش     ییشهکند تا به هنجارهایی در اند، تالش می(السالمعلیه)

 شود.اعتماد منجر می

 . وفای به عهد1

شود، وفای به عهد است. اگر این اطمیناان  قویت اعتماد میترین هنجارهایی که باع  تیکی از مهم

اناد، عمام خواهناد کارد و     خاطر در مردم به وجود آید که کارگزاران حکومت به آنچه وعاده داده 

پاذیر  بینای ها پایش ها بر نخواهند آمد، رفتارهای حکومت برای آنشکنی و نقض وعدهدرصدد عهد

شود. بار طباق   اعتماد میقابم ،از اعتماد داشتیم، نظام سیاسی خواهد شد و بر اساس تعریفی که قبالً

نیاز   (الساالم علیاه )، باید به عهد و پیمان رسمی و غیررسمی استوار بمانیم. حضرت علی این آموزه

هنجاار و   ،( وفای به عهاد 022، ص1020)دشتی، . کنندبه عهد را مواوعی فرادینی تلقی می یوفا

که عهدی که با دشامن و غیرمسالمان بساته شاود،     الدیانی است و هنگامیاالمللی و بینقانونی بین

کاه خداوناد   کناد  . امیرالمؤمنین تأکید میعهدنامه میان مسلمانان، محترم و ارزشمند است یاندازهبه

عنوان پناهگاهی در میان تخاصمِ زندگی سیاسی و اجتماعی بشر قارار داده اسات تاا    را به« عهدنامه»

باه شامار   « حاریم الهای  »شود. عهدنامه، طمینان خاطر و آسودگی برای بندگانش فراهم در پناه آن، ا

رود و هرکس آن را نقض کند، مرتکب هتک حرمت الهی شده است و این گساتاخی از ساوی   می

آبارو  اعتبار و بی(  خداوند ناقض پیمان را بی022، ص1020)دشتی، . گذشت نخواهد بودخدا قابم

اعتماادی در انادک   گیرد و ایان بای  عهد نیز هرگز مورد اعتماد مردم قرار نمیخواهد کرد و ناقض 

تاوان  شکست و نابودی او را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین، با حداقم عقالنیت هم مای  یینهزمانی زم
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عهدشاکنان را ناادان    (الساالم علیاه )پی برد که نباید عهدشکنی کرد و به همین دلیم، حضرت علی 

 مدت خود نیز عاجزند.ه حتی از درک سود کوتاهکند کخطاب می

جناگ یاا    ی اسات و ایارادی نادارد کاه فرماناده      یقبولروشی قابم ،حیله در جنگ و سیاست     

عناوان ابازار فریبای تلقای     هرگز نباید باه « عهد و پیمان»اما  ،دشمن خود را فریب دهد ،سیاستمدار

ساوی پیاروزی   ست، سپس آن را نقاض کارد و باه   توان با دشمن پیمان بآن می ییلهوسشود که به

( تأکید امیرالمؤمنین این است که برای استواری و حفاظت پیماانی  022، ص1020)دشتی، . شتافت

دیگر پیماانی کاه باا    عبارتکه با دشمن بستی، هیچ ایرادی ندارد که جان خود را از دست بدهی. به

حتای اگار متوجاه شادی کاه در صاورت       دشمنت بستی، از جان و سربازانت ارزشمندتر است و 

بس و استواری بر حفظ پیمان، شکست خواهی خورد و تلفات زیادی متحمام خاواهی شاد،    آتش

ای نقاض کنای. البتاه الزم اسات کاه در بساتن قارارداد و        ای را که بستهنامهبازهم حق نداری امان

راحتی به هر عهدی تان  و بهعهدنامه دقت و ذکاوت کامم به خرج داد. نباید هر پیمانی را پذیرفت 

تاک مفااد   ای تمام مسئولیت آن را پذیرفت و به تکاما پس از انعقاد پیمان، باید بدون هیچ بهانه ،داد

تنهاا در  فرمایند کاه ناه  تأکید می (السالمعلیه)( حضرت علی 020، ص1020)دشتی،  آن عمم کرد.

تبعاات بادی دارد. از دسات رفاتن      شود، بلکه در همین دنیاا هام  شکنی سؤال میآخرت از پیمان

 ترین و شدیدترین پیامد این عهدشکنی باشد.اعتماد شاید مهم

بنابراین جهت حفظ اعتماد، الزم است که حاکم به عهد و پیمانی که با مردم و حتی با دشامنان       

د و پیماان،  خود بسته، پایبند بماند و تا پای جان از آن مراقبت کند. الزم نیست که برای انعقااد عها  

دهناد، یاک   ای که کارگزاران حکومت میرسمی نوشته شود. هر گفته و وعده یحتماً یک عهدنامه

 رود.عهد به شمار می

 داریامانت .2

در  درامانات یانات اعتماادی اسات. خ  الزام به حفظ امانت نیز یکی از عوامم مهم جلاوگیری از بای  

کناد. از  تمااد ماردم باه یکادیگر جلاوگیری مای      شود و از اعها نکوهش میادیان و فرهنگ یهمه

 ،هم در آخرت عقوبت دارد و هام در ایان دنیاا    درامانتیانت، خ(السالمعلیه)دیدگاه حضرت علی 
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 :( همچناین فرمودناد  019، ص1020)دشاتی،  . اعتباری را باه دنباال خواهاد داشات    خواری و بی

( ایان نشاان   772، ص1071 ،القباانچی ) .«امانت را ادا کنید حتای در ماورد قاتام فرزناد پیاامبران     »

 ترین کفار هم رعایت شود.دهد که قانون رعایت امانت، باید نسبت به دشمنمی

 خویی و حسن معاشرت. نرم3

تواند اعتماد مردم را جلب کند. ایجااد  یکی از هنجارهایی است که می ،خویی کارگزاران با مردمنرم

کارگزاران با مردم همراه باا   یدآفرین باشد. اگر مواجههتواند اعتماوحشت و ترساندن و تهدید نمی

باه   (الساالم علیاه )مهربانی باشد، عامم مهمی در جلب اعتماد ماردم خواهاد باود. حضارت علای      

رو و خنادان  خو و مهرباان بااش، گشااده   با مردم فروتن باش، نرم»دهد که کارگزار خود دستور می

تساوی رفتار کن تا بزرگان در ساتمکارى  ه شدن به مردم، بهنگاه و خیرهایت و در نیمباش. در نگاه

 (019، ص1020)دشتی،  .«ها از عدالت تو مأیوس نگردند.تو طم  نکنند و ناتوان

به مالک اشتر به همین موااوه اشااره    (السالمعلیه)حضرت علی  یکلیدی و جاودانه یجمله     

مهرباانى باا   »رفتاار کارد:    ین و غیرمسلمان به مهرباان کند. با توجه به این عبارات، باید با مسلمامی

مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان بااش. مباادا هرگاز، چوناان حیاوان      

اى بارادر دیناى تاو و    اناد، دساته  شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى، زیرا مردم دودساته 

حاال الزم اسات   ( درعاین 079، ص1020)دشاتی،   .«باشاند. دسته دیگر همانند تو در آفرینش ماى 

لاوحی و نااتوانی تعبیار    ازحد در حکومت ممکن است به سااده خویی بیشتعادل رعایت شود. نرم

زیرا افاراد ااعیف و    ،اعتماد نشان دهدجای اعتمادآفرینی، کارگزاران را اعیف و غیرقابمشود و به

خاویی را  درشات »اجتماعی بااالیی ندارناد.    ییهرماشوند و ساعتماد شناخته میفاقد اراده، غیرقابم

با اندک نرمى بیامیز. در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن و درجایی که جاز باا درشاتى کاار     

 (010، ص1020)دشتی،  .«انجام نگیرد، درشتى کن...

باا ماردم ساخن    خویی این است که حاکم با زبانی مالیم و آمیخته به تعارف کمترین مقدار نرم     

فروتنای   یجهت شاید بتوان گفت که تملق گفتن حاکمان باه ماردم رواسات و نشاانه    گوید. ازاین

اى از بنده خدا، علاى امیرمؤمناان، باه ماردم کوفاه کاه در میاان انواار پایاه         »نسبت به مردم است: 
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« خادا  یبناده »( حضرت خود را 022، ص1020)دشتی،  .«ارزشمند و در عرب مقامى واال دارند...

 کند.معرفی کرده و مخاطبان خود )انوار( را مدح می

در »دهد که با تعارف و مهربانی باا ماردم مواجاه شاود:     امیرالمؤمنین به کارگزار خود فرمان می     

تر از حقوق الهى از او مگیار، باه   سر راه هیچ مسلمانى را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر و افزون

( البتاه  097، ص1020)دشاتی،  « در ساالم و تعاارف و مهرباانى کوتااهى نکان.      ها سالم کن وآن

هاایی بگیارد،   فقط سخن گفتن با مردم نیسات. گااهی حااکم الزم اسات توامیم      ،حکومت کردن

 شاده یمبه عاادت کاارگزار حکاومتی تباد    « خوییمهربانی و نرم»مجازات کند و در این موارد، اگر 

در  (الساالم علیاه )در همین مسیر سامان دهاد. حضارت علای    باشد، الزم است احساسات خود را 

محاور را  هم های مختلف به خرج دهد، بازمورد مدیریت احساساتی که فرد حاکم باید در موقعیت

دیگار، فرماانروا پاس از    عباارت ( باه 071، ص1020)دشاتی،   دهاد خویی قرار مای مالیمت و نرم

ن نباید شاد شود و پس از خشامگین شادن بایاد    نباید پشیمان شود، پس از مجازات کرد ،بخشیدن

اماا الزم اسات   ، صبر کند. حاکم خالی از احساس نیست و ماشینی نیست که بدون احساس باشاد 

 ها در این زمینه است.در تمام حاالت خود مهربان باشد و این توصیه

 . تکریم مردم4

اعتمااد  ردم حکومات را قابام  شود کاه ما  ها، باع  میبرخورد کریمانه با مردم و بزر  شمردن آن

اجتمااعی   ییهاعتناایی کناد، سارما   ها بیبدانند. در مقابم، اگر حکومتی مردم را تحقیر سازد و به آن

باا  کناد کاه   به کارگزار خود سافارش مای   (السالمعلیه)خود را از دست خواهد داد. حضرت علی 

خاویی،  ( درمجماوه نارم  090ص ،1020)دشاتی،  اعتناا نباشاد.   بای  هاآنمردم تندخویی نکند و به 

 ،رداشود. اگر کارگزاری مردم را کوچاک شام  ها منجر میبه تکریم آن ،گویی و اعتنا به مردمراست

هاا در  داند که بخواهد حقیقات را باا آن  ها را صاحب شأنی نمیکند و آنها اعتنا نمیدرنتیجه به آن

 اشد.از روی ادب با مردم داشته ب ییوگومیان بگذارد یا گفت

هاا را محتارم و محباوب    السالم( انسان دانساتن ماردم، یعنای حااکم آن    در نظر امام علی )علیه     

( در 797، ص1070)جارداق،   .هاا را ادا کناد  ها دلسوزی نماید و حقاوق آن بشمارد و نسبت به آن
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مقابام،  شادند. در  عنوان بخشی از امت اسالمی همواره تحقیر مای مردساالر عرب، زنان به یجامعه

هاا  کناد کاه الزم اسات باه آن    صورت خاص در مورد زنان تأکید میبه (السالمعلیه)حضرت علی 

کنند و فقط افراد پست به زنان اهانات  فقط کریمان ]و افراد محترمو زنان را تکریم می»احترام شود: 

 (010، ص1071)القبانچی،  .«کنند.می

که مردم را وادار نکنیاد تاا بارای پرداخات مالیاات،       ندکامام علی )ه( به کارگزاران سفارش می     

های زمستانی و تابستانی خود را بفروشند یا مرکب خود را بفروشند و حتای خادمتکار خاود    لباس

تأکیاد دارد کاه باه شاکلی      (السالمعلیه)( حضرت علی 012، ص1020)دشتی، را از دست بدهند. 

« تحشاموا » . عبارتِ«و التحشموا احدا»ودداری کنند: ی خود خخواستهرفتار نکنید که مردم از بیان 

ایان اسات کاه باا عوابانیت رفتاار نکنیاد کاه فارد          آن به معنای عوبانیت و حیا است و معناای  

)ابان ابای    .کننده، شرمنده شود و از حیا و شارم و تارس نتواناد تقاااایش را مطارح کناد      مراجعه

احترامای  الً مشخص اسات. ماردم شاأن قابام    ( در اینجا نیز تکریم مردم کام17، ص1071 ،الحدید

خود را بدون خجالت و ترس به گوش حاکم برسانند. ایان ماردم    یدارند و حق دارند که خواسته

و باید از حداقم امکانات زندگی آبرومندانه برخوردار باشاند. کاارگزاران حاق     هستند دارای احترام

بگاذارد. تماام ایان ماوارد باه تعظایم و بازر          ندارند به دلیم مبلغی اندک، حرمت افراد را زیر پا

 شود.شمردن مردم ختم می

ای باشد که احسااس حقاارت و نیااز نکنناد.     اندازهعالوه، میزان دارایی و درآمد مردم باید بهبه     

اشتباه است توور کنیم کاه اساالم طرفادار فقار و گادایی اسات و انبیاا ماردم را باه رهبانیات و           

کنناد کاه در آن   کاه انبیاا ماردم را از دنیاای ماذمومی منا  مای       کنند. درحالیدنیاگریزی دعوت می

. آیاد های نامشروعی مانناد دزدی، قماار، رباا، ظلام و رشاوه باه دسات مای        آوری مال از راهجم 

 (101، ص1070)الهاشمی الخویی، 

نخواهناد   کاس اعتمااد  دهند، به هایچ بنفس خود را از دست شوند و اعتمادبهمردمی که تحقیر      

توانناد  یابد. شاهروندانی بارای حکومات مای    اجتماعی حکومت کاهش می ییهبنابراین سرما ،کرد

نفاس  عازت  ،اجتماعی فراهم کنند که صاحب احترام و منزلات باشاند. باه هماین دلیام      ییهسرما
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ایان  شهروندان باید حفظ شود تا بتوان انتظار ارتباط مناسبی میان حکومت و مردم داشت. درنتیجه، 

 اجتماعی باشد. ییهتواند حامم سرمامر نیز میأ

 گویی. راست5

بسایار   (الساالم علیاه )گویی یکی دیگر از هنجارهای متقابلی است که در کالم حضرت علی راست

حقیقای   ییجاه گویی را نتبر آن تأکید شده است و در ایجاد اعتماد مؤثر است. امام علی )ه( راست

یک بخش از حقیقت ایمان این است که باع  شود بنده، راستی کاه باه   »ند: دانبودن ایمان افراد می

 (720، ص1071)القبانچی،  .«اررش است را بر دروغی که به نفعش است ترجی  دهد.

 دروز گفاتن کنند که مجباور باه  ها توجیه میبسیاری از افراد، عمم نامشروه خود را با این بهانه     

کاه امیرالماؤمنین   گرفتناد. درحاالی  ناد، در معارخ خطار قارار مای     گفتاند و اگر راسات مای  شده

، 1071)القباانچی،  « زیارا باعا  نجاات اسات.     ،گویی پایبند باشاید به صدق و راست»فرمایند: می

برد و ماان  از اعتمااد دیگاران    گویی و شهره به آن، اعتبار افراد را از بین میعالوه دروز( به720ص

 شود.ها میبه آن

 
 (السالمعلیه)امام علی  ییشههای اعتماد سیاسی در اند: مؤلفه1شکل
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 گیرینتیجه

ها ارزشمند و اروری اسات و بادون وجاود آن، امکاان جلاب      دولت یاعتماد سیاسی برای همه

هاا وجاود نادارد. بارای کساب اعتمااد سیاسای شاهروندان،         مشارکت شهروندان و پیشبرد برناماه 

گیرنااد. در حکوماات علااوی، راهبردهااای  باعتمادساااز در پاایش کااارگزاران دولتاای بایااد رفتااار  

تاوان مشااهده کارد کاه در ایان مقالاه، بادان        ای برای کسب و انباشت اعتماد سیاسی میچهارگانه

تواند الگویی در مورد رفتارِ اعتمادسازِ کارگزاران معرفی نمایاد تاا بارای    پرداختیم. این راهبردها می

 ملت ایران به کار گرفته شود.  « سازیِپردازی و تمدننازی، جامعهخودس»سازی در گام دومِ دولت

 ،1000 بهمنای، )شاود   اصاالح  بایاد  کارگزاران رفتار تعالی اسالمی، دولت تشکیم یدر مرحله     

الگویی مناسب برای این اصالح را در اختیار ماا قارار    (السالمعلیه)های امام علی ( و آموزه777ص

 دهد.  می

قابام  »و « هاای ماردم  هاای حکومات باا خواساته    منطبق کردن کارویژه» (السالمعلیه)علی  امام     

داناد. ماردم باه    کسب اعتماد سیاسای مای   یینهرا زم« بودن رفتارهای حکومت برای مردمبینیپیش

عاالوه، سارنزدن رفتاار    ها باشد. بههای آن مطابق با خواست آنکنند که کارویژهحکومتی اعتماد می

شاود کاه ماردم باا اطمیناان      تعارف و غیرمنتظره از سوی حکومت و سیاستمداران، باع  مای غیرم

 بیشتری با حکومت همکاری کنند.

حاکمیت شاکم بگیارد    یعلیرغم تأکید بر این دو راهبرد، ممکن است ایرادهایی خارج از اراده     

صاورت مادام باازخورد    باه  (مالساال علیاه )اعتماد مردم لطمه وارد کند. برای همین، امام علای   به و

هااای مردماای، نقاااط خاا  و  هااا و دریافاات شااکایتکردنااد و بااا اعاازام بااازرسدریافاات ماای

 کردند.های سیستم را کشف و برطرف میکارکردیکج

میان مردم و حکومت، باید هنجارهای اعتمادسااز   یزاعتماد آمی برای حفظ اعتماد و دوام رابطه     

شاوند کاه   شوند. این هنجارهاا باعا  مای   و تقویت  قرار گرفته تأکیدمورد توسط حکومت علوی 

 اعتمادآمیز میان مردم و حکومت پابرجا بماند. یرابطه

را به کار  (السالمعلیه)امیرالمؤمنین  ییرهتواند این الگو و سجمهوری اسالمی می     

مؤمنین در قوانین، امیرال ییرههای سبگیرد. برای این منظور، الزم است اصول و مؤلفه
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عوامم متضاد با این اصول و  یشوند و همه واردهای کالن گذاریها و سیاستنامهآیین

تواند تقویت هنجارهای اعتمادساز می ،ها، مرتف  شوند. مخووصاً در این دورهمؤلفه

 احیان و تقویت اعتماد سیاسی را فراهم سازد. یینهزم
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 کتابنامه

، بیروت، لبنان، 12، با توایحات شیخ حسین االعلمی، جالبالغهشرح نهج(، 1071لی )ابن ابی الحدید المعتز

 موسسه االعلمی للمطبوعات.
سرمایه اجتمااعی، اعتمااد، دموکراسای و    توان به شهروندان اعتماد کرد ، (، چگونه می1020اوفه، کالوس )

 ویان، تهران، شیرازه.پ نسو ح ازباکخ ینشاف ی همرج، گردآورنده: کیان تاجبخش، تتوسعه
 ، بحرین، جدحفص، صعوعه.1، جعلی و حقوق االنسان(، 1070جرداق، جرج )

 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.71، جالبالغهترجمه و تفسیر نهج(، 1022) یجعفری، محمدتق
 ، اصفهان، انتشارات آثار فرهنگ برتر.البالغهترجمه نهج(، 1020دشتی، محمد )

 .یرازه، ترجمه غالمراا غفاری، تهران، نشر ششناسیجامعه ییهاعتماد نظر(،  1027ومکا، پیتر )زت
 ، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات.19، جالسالممسند االمام علی علیه(، 1071القبانچی، سیدحسن )
، زیر نظر 1، جلدالسالمهیدانشنامه امام علی عل(، حقوق متقابم مردم و حکومت، 1029) یمعرفت، محمدهاد

 رشاد، تهران، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. اکبریعل
گردآوری شیخ حسن  ،البالغهمنهاج البراعه فی شرح نهج(، 1070) اهللیبالهاشمی الخویی، میرزا حب

 ، تهران، مکتبه االسالمیه بطهران.12زاده آملی، توحی  سید ابراهیم میانجی، جحسن

های کاارگزاران تاراز دولات اساالمی     (، شایستگی1000اهلل، بیشه، مجید، جهان بین، فرزاد )زاده، وجهیقربان

 .177تا102(، 11،) 0 ،فولنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاه ملیایران با رویکرد تمدنن نوین اسالمی، 

الب حوزه علمیاه قام در مدرساه    بیانات در جم  اساتید، فضال و ط»(، 1099ای، سیدعلی )تیراهلل خامنهآیت

 https://farsi.khamenei.ir« 1020مهر10فیضیه 

« 1002بهمان 77خطااب باه ملات ایاران      «گاام دوم انقاالب  »بیانیه »(، 1099)تیر ای، سیدعلیاهلل خامنهآیت
si.khamenei.irhttps://far 

و اعضااای هیااأت دولاات  جمهااوریسبیانااات در دیاادار رتاا»(، 1099ای، ساایدعلی )تیااراهلل خامنااهآیاات

 https://farsi.khamenei.ir« 1020شهریور2

 «1020آبان7بیانات در دیدار کارگزاران نظام »(، 1099ای، سیدعلی )تیراهلل خامنهآیت
  https://farsi.khamenei.ir 

ای )چیساتی و چگاونگی تکامام    اهلل خامناه (، تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت1000محمدراا ) ،بهمنی

 .  702تا102(، 20، )10، نقد و نظرتمدنی جمهوری اسالمی ایران( ، 

 ، ترجمه محمدحسین آریا، تهران، انتشارات امیرکبیر.بیار توینگزیده آث (، 1021) تاملین، فردریک
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 (8، )پیاپی 9411و زمستان  پاییز، 2شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 
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(، شناساایی تجربیاات موفاق نظاام     1002دوانی، محمدحساین ) خزاعی، علی، خسروی، محمدراا، رجبی

(، 07، )2، ای داناش راهباردی  رشاته مطالعاات باین  جمهوری اسالمی ایران در نیم به تمدن نوین اساالمی،  

 .20تا71

دولات تاراز انقاالب    »هاای حکمرانای مطلاوبِ    ( ، شااخص 1000ن، نیکونهاد، ایاوب ) نجفی سیار، رحما

 .799تا120(، 01) ،19 ،ای دانش راهبردیرشتهمطالعات بینمطابق با بیانیه گام دوم، « اسالمی

(، حکمرانای خاوب و اراتاه حکمرانای شایساته: بررسای و       1000واثق، قاادر ) تاش، سیدعلی، علیحسینی
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