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  چکیده

سبک زندگی اسالمی از آن رو که متصف به قید اسالمی و در جوهره اسالمی است تمامی 

مردم با نظام گیرد و بخش مهمی از آن موضوع تعامل  میر برشئون حیات این جهانی انسان را د

سیاسی و در نظام فعلی جمهوري اسالمی یعنی همان مردم ساالري دینی است. در خصوص 

بحث بنیادین وجوب نظام سازي اسالمی  در ابتدامختصات تجویزي در سبک زندگی اسالمی 

باشد. در چارچوب نظام  بر پایه (عدالت محوري،مسولیت پذیري و ساده زیستی) مطرح می

المی تحقق سبک زندگی اسالمی مستلزم عینیت یابی وظایف حاکمان و مردم ساالري اس

امیدبخشی، تحیرزدایی و  کارگزاران سیاسی در برابر مردم یعنی (مدارا و کنشگري صادقانه،

ها) است و در طرف مقابل وظایف مردم در برابر نظام مردم  ولیتئگزینش صالحان براي مس

می، مشارکت سیاسی و امربه معروف و نهی از منکر ساالري اسالمی (وفاداري به نظام اسال

ژوهش ضمن واکاوي تجویزات و فرامین  باشد. این پ کارگزاران و همکاري اطالعاتی) می

اسالمی مستخرج از سیره معصومین در چارچوب سبک زندگی اسالمی کالسیک به قانون 

اي تحقق این مهم توجه اساسی و مردم ساالري دینی کنونی در ایران نیز به عنوان تالشی بر

  دارد.
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  مقدمه

باشد. در نظام سازي سازي سه  مردم ساالري دینی مولود اصل وجوب نظام سازي در اسالم می

(ص) و سیره  مبرحجت قولی و فعلی پیا . سنت ماثوره (فقه اسالمی،1 باشد. رکن مطرح می

خمینی (ره) . منابع و استاد مکتوب (طرح حکومت اسالمی مطروحه از سوي امام 2 ؛معصومین)

رکن را در  3تجربه زیسته انقالب اسالمی. هرگونه نظام سازي باید این . 3و قانون اساسی) و 

در خود گرفته و به اقتباس و الهام از آن بپردازد. در پردازش سبک زندگی تجویز شده 

به منظور کاربست در مردم ساالري اسالمی در ایران ص رابطه کارگزاران سیاسی و مردم خصو

تجویزات پیامبر و ائمه باید توجه داشت. وجه کالسیک آن  به دو وجه کالسیک و نوین

پیچیده  ،باشد. وجه نوین (نهج البالغه و نامه به مالک اشتر) می امام علی (ع) معصومین خصوصاً

گرفته از سبک ی جمهوري اسالمی ایران است که برن نیز در قانون اساسی کنونو مدرن آ

باشد.  ها و نیازهاي اجتماعی دنیاي کنونی می زندگی اسالمی کالسیک و مطابق با پیچیدگی

میان مردم و کارگزاران سیاسی گرد هم  »1تعامل«هردوي این وجوه حول یک محور یعنی 

  روشمند و مبتنی بر حقوق متقابل.  ،2یک تعامل ساخت یافته شوند. آیند و در آن خالصه می می

ژوهش در خصوص رابطه بین مردم و کارگزاران در سبک زندگی اسالمی     بنابراین این پ

، گرچه بررسی تجویزات بخش مهمی از این پژوهش را پردازد صرفاً به بیان تجویزات نمی

ین مردم و کارگزاران که نمود تحقق یافته آن ب تعاملشود اما با در نظر گرفتن موضوع  شامل می

در قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران در چارچوب حق حاکمیت مردم 

نمایان می باشد پلی بین این دو ایجاد کرده و به بررسی اصول نظام سازي اسالمی در سبک 

ردازد. تجویزات سبک پ زندگی اسالمی و وظایف کارگزاران و حاکمان در برابر یکدیگر می

ژه امام علی (ع)  زندگی اسالمی کالسیک مستخرج از سخنان و سیره پیامبر و معصومین و به وی

توان کماکان در  باشد. نامه امام علی (ع ) به مالک اشتر نخعی همچون مانیفیستی است که می می

                                                
1. Interaction 
2. Structural 
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بنیادهاي نظام سازي در ژوهش ،  . در ابتداي پرا منبع الهام و عملکرد قرار دادجهان اسالم آن 

سبک زندگی اسالمی مطرح می شود. پس از آن به وظایف کارگزاران در برابر مردم و مردم 

با عطف توجه به موضوع اصلی این پژوهش یعنی  شود و ارگزاران سیاسی پرداخته میدر برابر ک

ظام مردم تعامل بین مردم و کارگزاران در سبک زندگی اسالمی به بررسی قانون اساسی در ن

شود. در نهایت نیز جمع بندي از مباحث  ساالر دینی و مختصات این تعامل مورد پرداخته می

  گردد. ارائه می

 

  نظام سازي و سبک زندگی اسالمی

باشد. مادامیکه  سازي اسالمی می فراهم شدن بستر پیاده سازي سبک زندگی اسالمی نیازمند نظام

از سبک زندگی اسالمی و معنایابی عینی آن بسیار  نظام اسالمی وجود نداشته باشد، صحبت

دشوار خواهد بود. تحقق سبک زندگی اسالمی بدون وجود یک نظام اسالمی بسیار بعید به نظر 

رسد. از این روست که اهمیت نظام سازي اسالمی و در شکل کنونی آن یعنی مردم ساالري  می

  باشد. اسالمی مطرح می

داشتن عناصر مختلف «وجه آن به  ینشده است و مهمتر یگوناگون هاي یفتعر 1نظاماز 

. پس نظام اند یخاص» اهداف« يعناصر دارا ینکه ا گردد یبر م» کنش و واکنش متقابل يدارا

 یککند.  یم یبرا تعق یاست که هدف مشخص ییدهنده اجزا یوندبه مفهوم ارتباط دهنده و پ

 یلاجزاء، تشک ینب یمتفاوت، نظم روابط يجزانظام از ا یلاز جمله تشک هایی یژگیو ينظام دارا

، ص 1373نظام و داشتن هدف واحد است (عالم،  ياجزا ینب یادینالگو از نظم اجزاء، روابط بن

149(.   

را دارد اما به صورت  یجامعه قدرت و اقتدار عال یک يها نظام یگردر کنار د یاسیس نظام

 یاسیس یتموجد همه نظم و ظرف یاسیفت نظام سگ توان یشود و م یم یزها ن عام شامل همه نظام

تواند ادعا کند که  ینظام خاص را داشته باشد م یکساخت  یتتوان و ظرف یاست که اگر مکتب

                                                
1. system 
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معتقدند  یاساس برخ ینرا سامان داده است. بر هم یو اجتماع ياقتصاد ی،فرهنگ ايه ینههمه زم

 يو اجرا يکه با صورت بند یابد یم یلتشک یاجتماع ياز نهادها یاز مجموعه مهم یاسینظام س

  ).5، ص 1376 ،(آلموند آن سرو کار دارند یداخل يگروهها یاجامعه  یک يبرا یاهداف جمع

 یاساس مبانبر یدبا یستمس ینجامعه است و ا یبه عنوان ضرورت اساس یاسیس یستمس اخت

 یتجامع يم که دارااسال ینطور مثال ده شود. ب یحاکم و مورد قبول طراح یدئولوژيو ا ينظر

و اجرا  یطراح یناست که بر اساس د یداشتن نظام یازمندمحور ن ینتحقق ا يو کمال است برا

تحقق آن را  یتمکتب توان ساخت نظام را داشته باشد و ظرف ینخود ا یگرشود.به عبارت د

 .یدنما یجادا

است  یاسالم يو نظر علما ییدمورد تأ یگرکه در کتب د ینو کمال د یتاساس جامع بر

 يدر راستا یاقدام کرد. البته اقدامات یدتحقق آن با ياست و برا یتظرف یناسالم واجد ا یند

 یازمنداساس فقه در همه جوانب نساخت نظام بر يبرا یساخت نظام انجام شده است ول

 ینتر و معقول ینتر منسجم یجادا«به صورت کوتاه  ي. نظام سازتگسترده فقهاس یقاتتحق

هدف را موجب  يبه سو یرمس ینتر یعو سر ینتر مجموعه که کوتاه یک ياجزا ینب ساختار

 .)21، ص  1357، ي( نبو »شود.

چرا که بدون  بنابراین تشکیل نظام اسالمی از ضروریات دین اسالم و مذهب تشیع است،

 نظامی، و امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، حکومت اسالمی اجراي احکام اسالمی در امور سیاسی،

تجربه تاریخی و عینی این  حتی امور فردي و مذهبی مسلمانان معطل و مختل خواهد شد.

از این رو پیامبر بزرگ اسالم پس از هجرت به مدینه در  کند، حقیقت را به وضوح ثابت می

  سیس نظام و حکومت اسالمی پرداخت.أاولین فرصت به ت

  

  المیبنیادهاي تجویزي در باب نظام سازي در سبک زندگی اس

دهد که ساخت حکومت اسالمی مستلزم وجود  بررسی سیره و اقوال معصومین نشان می

  گردد. باشد که برخی از آنها در اینجا اشاره می هایی بنیادین در حاکمان می ژگی وی
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باره، محوریت این موضوع به : با دقت در کالم معصومان (س) در اینعدالت محوري

بیشتر موارد، وصف عدالت براي امام و نیز براي کارگزاران  گردد، چراکه دروضوح آشکار می

به کار رفته است. رسول خدا (ص) فرمود: یک لحظۀ امام عادل از عبادت هفتاد سال برتر 

  .1است

  .2هاستفرماید: عدالت سپر نگهبان حکومتامیر مؤمنان (س) نیز می

ت حقوق همدیگر و رفتار در اسالم، ظلم به دیگران مذموم است و همگان موظّف به رعای

یعنی در رفتار با مردم  ؛اي دارند عادالنه هستند. در این بین، حاکمان و کارگزاران مسئولیت ویژه

در همه  اي باشند که هیچ ظلمی را روا ندارند و همواره در مسیر تحقق عدالت باید به گونه

 .شئون جامعه گام بردارند

ه خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر ب«امام علی (علیه السالم) می فرماید: 

اي ناروا  مورچه آسمان هاست، به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم در پوست جوي که از

  .53، نامه (نهج البالغه بگیرم، چنین نخواهم کرد

شود. از این  بنابراین، ارتکاب ظلم از هیچ کسی پذیرفته نیست و گناه بزرگی محسوب می

را به رعایت  ) مالک اشتر53(علیه السالم) در منشور حکومت اسالمی (نامه  ضرت علیرو، ح

دهد و رهاورد شیرین عدالت محوري و رفتار  انصاف و عدالت و پرهیز از ظلم و ستم فرمان می

با خدا و با مردم و با «عادالنه را بیان داشته و به نتایج شوم رفتار ظالمانه نیز اشاره نموده است: 

یشاوندان نزدیک و با افرادي از رعیت خود، که آنان را دوست داري، انصاف را رعایت خو

کن، که اگر چنین نکنی ستم روا داشته اي، و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به 

که با خدا  ؛جاي بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را که خدا دشمن شود، دلیلش را نپذیرد

ا آن گاه که باز گردد یا توبه کند، و چیزي همچون ستم کاري، نعمت خدا را سر جنگ دارد، ت

شنود و در  سازد، که خدا دعاي ستم دیدگان را می کند، و کیفر او را نزدیک نمی دگرگون نمی

                                                
  ).175، ص 7ساعه من امامٍ عدلٍ أَ فضَلٌ من عباده سبعین سنَه و ... (الکافی، ج -1

  ).340العدلُ جنَّه الدول (غررالحکم، ص  -2
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ترین، و در عدل  ترین چیزها نزد تو در حق میانه کاران است. دوست داشتنی کمین ستم

ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم،  ي مردم گستردهفراگیرترین، و در جلب خشنود

برد، اما خشم خواص را خشنودي همگان بی اثر  خشنودي خواص (نزدیکان) را از بین می

  کند. می

) درباره راز پیروي از اولواألمر چنین نقل شده است: اگر گفته شود: چرا عاز امام رضا (

هاي از او را به همگان فرمان داد؟ براي علت خداي متعالی اولواألمر را نصب کرد و اطاعت

اند و نباید از این  اي از بایدها و نبایدها محدود شده بسیار، از جمله اینکه مردم با مجموعه

هاست، این التزام و رعایت حدود،  ها موجب فساد آن محدوده تجاوز کنند و چون تعدي از آن

ا والی امینی را براي مردم برگزیند تا آنان را از ماند مگر اینکه خد شود و پایدار نمیاجرا نمی

  .1این تجاوز بازدارد

 عدالت، اسالمی، نظام  کارگزاران مهم صفات و ها ویژگی از یکی) ع(علی دیدگاه از

 علی فرهنگ در که است هایی مقوله از ستیزي ظلم و عدالت. است نگري مساوات و ستیزي ظلم

 دیگر الهی رهبران منظر و قرآن  دیدگاه با امام نگاه این. تاس برخوردار اي ویژه اهمیت از) ع(

. است شده بیان  عدالت برقراري انبیاء بعثت  اهداف از یکی قرآن در چنانکه. است همآهنگ نیز

 و بالعدل یامر اهللا ان: «اند شده دعوت ارزشی مهم پدیده و عنصر این به منانؤم و مسلمانان همه و

 )ع( علی بلند آرمان و اهداف از یکی» … بالقسط قوامین کونوا آمنوا ینایهاالذ یا: «» االحسان

 حکومت اهداف از یکی حضرت آن که است رو این از. است ستیزي ظلم و عدالت برقراري

 است. از کرده بیان ؛است محرومان حق احقاق آن، بارز مصداق که عدالت برقراري را خویش 

 عدالت مسیر از گاه هیچ که ؛نگر مساوات هم و اشندب عادل باید هم او کارگزاران رو این

 رعایت خاطرعدم به بسا چه. کنند رعایت را عدالت کشور هاي سیاستگزاري در و نشده منحرف

 حسن و اهمیت خاطر به. برود دار پاي به گناه بی انسانی و شده ضایع محرومی حق عدالت،

                                                
روا أن الیتَعدوا ذلک لم جعلَ أولی األمرِ و أَمرَ بِطاعتهِم؟ قیلَ: لعلَلٍ کَثیره منها أنَّ الخَلقَ لما وقَفوا علَی حد محدود و أُمفَان قالَ قائلٌ: فَ -1

  ).100، ص2یمنَعهم منه (عیون اخبارالرضا (س)، ج الحد لما فیه من فَسادهم لَم یکُن یثبت ذلک و ال یقوم الّا بِأن یجعل علَیهم فیه أمیناً
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 ظالم حاکمان و خدا بندگان برترین دلعا رهبر) ع(علی دیدگاه از که است، ظلم قبح و عدالت

  است. شده معرفی ها انسان برترین

  

 ولیت پذیري کارگزاران حکومتیئمس

پذیر  در نظام اسالمی همۀ اقشار و طبقات مردم در قلمرو کار و مأموریت خود باید مسئولیت

فرماید:  ) میتر دارد. پیامبر (ص باشند و این ویژگی در حاکمان و کارگزاران نظام اهمیتی فزون

آگاه باشید همۀ شما در برابر تعهدات خود، نگهبان و مسئولید. پس حاکم و کارگزار درمقابل 

  .1مسئولیتی که بر عهده دارد در برابر مردم مسئول و متعهد است

پذیري انسان که به دلیل خودآگاهی و اختیار اوست، نوعی رفتار اخالقی اصل مسئولیت

باشد، تعهدي که با اختیار و تصمیم آدمی منافات وده و تعهدآور میاست که همراه با الزام ب

است که هر فردي به  (قرآن مجید) »اخالق فردي« هاي اخالقی گاه به صورت ندارد. مسئولیت

عنوان شخص حقیقی صرف نظر از شغل و کارش نسبت به رفتارهاي خود در قبال خود، 

تالش . )11، ص1389 (ایزدي فرد،پاسخگو باشد  خانواده و جامعه داراي مسئولیت بوده و باید

در جهت کسب مکارم و فضائل، برآوردن حاجت دیگران، متابعت از حق و مالزمت با آن، 

هاي الهی، رعایت حقوق دوستان و پدر و  بهینه از نعمت ةپرداخت حقوق دیگران، استفاد

اي فردي است که در نهج ه فرزند، توجه به مشکالت جامعه و کمک به مردم از موارد مسئولیت

  ).446و  339، 330، 257، 244، 134، 98و حکمت  53البالغه بدان اشاره شده است (نامه 

است و هر فردي با  )1405 (آشوب،»اخالق شغلی« هاي اخالقی به صورت گاهی مسئولیت

اي ه هاي اخالقی خاصی است؛ مانند مسئولیت مسئولیت داراي اي که دارد، توجه به شغل و حرفه

علی (ع) هر شغل و  اخالقی یک پزشک، کارمند بانک، وکیل و معلم. از دیدگاه حضرت

مسئولیت علماء در  :اي داراي بایدها و نبایدهاي خاصی است که از آن جمله عبارتند از حرفه

نشر علم و دانش، مسئولیت کارمندان در رعایت تقواي الهی و اطاعت از خدا و اداي امانت و 

                                                
  ).184 أال کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسؤولٌ عن رعیته، فَاألمیرُ علی الناسِ راعٍ و هو مسؤولٌ عن رعیته ... (ارشادالقلوب، ص -1



 
 

42          
 92، بهار 13سال چهارم، شماره  ویژه نامه (سبک زندگی)

  و روان درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره 

سئولیت مدیران و کارگزاران در حمایت از دین خدا و مقابله با غرور و سرکشی داري، م مردم

گنهکاران و دفاع از حدود و ثغور مملکت اسالمی و فروتنی نسبت به مردم، مسئولیت 

و  328و حکمت  46و  26و نامه  105داران در کمک به فقرا و اداي حقوق آنان (خطبه  سرمایه

478.(  

 و) 1415 (انصاري، »اخالق سازمانی« ي اخالقی به صورتهاقسم سوم از مسئولیت

که ناظر بر مسئولیت افراد به عنوان اشخاص حقوقی است و این  )1411(بحرانی، است »اي حرفه«

هاي فردي و شغلی که بر مسئولیت افراد به عنوان شخص حقیقی تأکید دارد،  غیر از مسئولیت

هاي اخالقی مبتنی بر نگرش کل گرایانه و  مسئولیت باشد. از منظر نهج البالغه در این فرض، می

سیستمی است؛ یعنی به دست آوردن حقوق، مساوي است با رعایت حقوق دیگران و انجام 

وظایف خود در قبال حقوق دیگران عین احقاق حق خود است. حضرت علی (ع) در خطبه 

اي و  هاي حرفه مسئولیتبا بیانی زیبا ضمن توجه دادن مردم به عنوان امت اسالمی به  216

اي و سازمانی حکومتی اشاره کرده که مفاد آن چنین  هاي حرفه سازمانی خود، به مسئولیت

شما نسبت به من به عنوان سرپرست حکومت وظایفی دارید و من نیز نسبت به شما به «است: 

نجام شود مگر این که همانند آن را ا عنوان حاکم وظایفی دارم و حقی بر کسی واجب نمی

هاي خود عمل کنند، حق در آن  اگر طرفین به وظایف و مسئولیت«فرماید: می آنگاه» دهد

هاي عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار  هاي دین پدیدار و نشانه یابد و راه جامعه عزّت می

گردد. پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش 

در این نوع مسئولیت حاکم اسالمی و کارگزاران حکومتی به عنوان یک ». گردد مأیوس می

اي دارند. حضرت علی (ع) در خطبه  هاي ویژه شخصیت حقوقی در قبال امت اسالمی مسئولیت

حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما «فرماید:  ها می در ترسیم و تبیین آن مسئولیت 34

ل را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و دریغ نورزم و بیت الما

اند در کمک  مردم نیز موظف». نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید

اي خود را به عنوان امت  هاي حرفه به حاکم اسالمی حقوق وي را رعایت کرده و مسئولیت
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و اما حقّ من بر شما این است که «فرماید:  دهند؛ چنانچه در ادامه می اسالمی به نحو نیکو انجام

گاه شما را فراخواندم، و نهان برایم خیرخواهی کنید، هر به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار

  ».اجابت نمایید و هر گاه فرمان دادم، اطاعت کنید

  

  انواع مسئولیت پذیري مدیران و کارگزاران حکومت .1جدول 

  انواع مسئولیت پذیري مدیران و کارگزاران حکومت از منظر امام علی (ع)

  اخالق فردي

تالش در جهت کسب مکارم و  -1

  فضائل

  برآوردن حاجت دیگران -2

  متابعت از حق و مالزمت با آن -3

  پرداختن حقوق دیگران -4

  استفادة بهینه از نعمات الهی -5

  رعایت حقوق دوستان و والدین -6

ه به مشکالت جامعه و کمک توج -7

  به مردم

  

  

  اخالق شغلی

  مسئولیت علماء در نشر علم و دانش -1

مسئولیت کارمندان در رعایت  -2

  تقواي الهی و اداي امانت و مردمداري

مسئولیت مدیران و کارگزاران  -3

ر حمایت از دین خدا و حکومت د

  مقابله با غرور و سرکشی گنهکاران

مملکت  دفاع از حدود و ثغور -4

  اسالمی 

  فروتنی نسبت به مردم -5

مسئولیت سرمایه داران در کمک به  -6

  فقراء و اداي حقوق آنان

  اي اخالق سازمانی یا حرفه

از منظر نهج البالغه در این فرض، 

مسئولیت هاي اخالقی مبتنی بر 

نگرش کل گرایانه و سیستمی است؛ 

یعنی به دست آوردن حقوق، مساوي 

ق دیگران و است با رعایت حقو

انجام وظایف خود در قبال حقوق 

دیگران عین احقاق حق خود است. 

عنصر اصلی این اخالق یعنی اصالت 

دادن به حقوق دیگران به این معنا که 

  »شما حق دارید و من تکلیف«
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  از نهج البالغه 50در نامه  ايمسئولیت پذیري زمامداران و مدیران در قالب اخالق حرفه .2جدول 

  
   

 اسالمی همۀ اقشار و طبقات مردم در قلمرو کار و مأموریت خود باید مسئولیت  در نظام

  تر دارد.پذیر باشند و این ویژگی در حاکمان و کارگزاران نظام اهمیتی فزون 

فرماید: آگاه باشید همۀ شما در برابر تعهدات خود، نگهبان و مسئولید. پس پیامبر (ص) می

  .1بل مسئولیتی که بر عهده دارد در برابر مردم مسئول و متعهد استمقا حاکم و کارگزار در

  

زیستی حاکمان و کارگزاران موجب آرامش و اعتماد امت اسالمی به : سادهزیستیساده

رو حضرت امیرمؤمنان (س) در بخشی از نامۀ تاریخی خویش به عثمان  شود، از این رهبران می

  د:نگاربن حنیف، فرماندار بصره چنین می

                                                
  ).184لناسِ راعٍ و هو مسؤولٌ عن رعیته ... (ارشادالقلوب، ص أال کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسؤولٌ عن رعیته، فَاألمیرُ علی ا -1
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طالب)، از دنیا به دو لباس کهنه و از خوراك به دو قرص نان ... پیشواي شما (علی بن ابی

ارسایی و تالش و بسنده کرده است. آگاه باشید که شما هرگز توان آن را ندارید؛ ولی با زهد، پ

و از اي نیندوخته مرا یاري کنید. به خدا سوگند من از دنیاي شما، طال و نقرهپاکی و استواري 

ام و از زمین ام، بدلی آماده نساختههاي آن، ذخیره نکرده و براي این لباس کهنهغنایم و ثروت

ام. بنابراین اي نبردهآن، یک وجب به خود اختصاص نداده و از این دنیا جز خوراك ناچیز بهره

ود یک نظام سازي اسالمی که خواهان تحقق سبک زندگی اسالمی است ،ابتدائا نیازمند وج

ها اشاره  به آنهایی در حاکمانی است که مترصد ایجاد حکومت هستند و در باال  خصلت

  گردید.

  

  وظایف حاکمان در نظام اسالمی

هاي اسالمی به منظور ارتقاي و تعالی بندگان  سبک زندگی اسالمی مبتنی بر فرآمین و آموزه

می نهاده است که در ادامه خدا وظایف خاصی را بر عهده کارگزاران و حاکمان در جامعه اسال

  گردد. به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می
  

 مدارا و کنشگري صادقانه با مردم

س أدر منشور اخالقی و سیاسی حضرت علی (علیه السالم) مهربانی و مدارا با مردم در ر

هاي آن حضرت به حاکمان قرار گرفته است و این حکمت آموزنده این مهم را گوشزد  توصیه

منین ؤامیرالم .»س سیاست، به کارگیري مدارا استأس السیاسه استعمال الرفق؛ رأر«نماید؛  می

کند؛ بدان که هیچ چیز گمان  علی (علیه السالم) در عهدنامه خود به مالک اشتر چنین توصیه می

نماید و  کند بهتر از نیکی و لطفی که والی به مردم می مردم را نسبت به والی خوب نمی

شود. بنابراین  هاي آنها را سبک می کند و بر چیزي که بر آنها حقی ندارد ناراحت نمی ههزین

باید کاري کنی که خوش بینی مردم را به خود جلب نمایی، زیرا که حسن ظن مردم نسبت به 

حضرت علی (علیه السالم) همچنین به مالک  .تو رنج و سختی فراوان را از تو دور می سازد
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مهربانی بر رعیت را براي دل خود پوششی گردان و دوستی وزیدن  ور می دهد؛ اشتر چنین دست

با آنان را و مهربانی کردن با همگان. و مباش همچون جانوري شکاري که خوردنشان را غنیمت 

اي برادر دینی تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند.  چه رعیت دو دسته اند؛ دسته،شماري

شود، یا خواسته یا ناخواسته خطایی  هایی بر آنان عارض می زند، یا علت ر میگناهی از ایشان س

ود به آن حضرت در نامه خ.»بر دست شان می رود، به خطاشان منگر و از گناهشان درگذر

برابر رعیت  :کند اي می ، او را به مهربانی و مدارا با مردم، توصیهمحمد بی ابی بکر، والی مصر

فروتن باش و آنان را با گشاده رویی و نرمخویی بپذیر و با همگان یکسان رفتار کن، گاهی که 

شان نگاه کنی، یا یکی را به اشارت خوانی، یا به یکی  گوشه چشمی به آنان افکنی یا خیره

یوس أنبندند و ناتوانان از عدالتت م - بر ناتوان -تحیتی رسانی، تا بزرگان در تو طمع ستم

ن و علی (علیه السالم) بر می آید باید حاکمان، مسئوال امامهاي  چنان که از توصیه .نگردند

مدیران جامعه اسالمی مهربانی و مدارا با مردم را در سرلوحه کارهاي خود قرار دهند و تمرین 

م) در حضرت علی (علیه السال .بردباري کنند تا بتوانند به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند

براي قضاوت بین مردم از «کند؛  عهدنامه خود به مالک اشتر در انتخاب قاضی چنین توصیه می

ترین و بهترین باشد، آنکه کارها او را  میان افراد جامعه کسی را انتخاب کن که در نظر تو فاضل

از رفت وآمد ارباب رجوع  …در تنگنا قرار ندهد و ارباب رجوع سبب تندخویی او نگردد

کمتر خسته شود و براي آشکار شدن کارها شکیبایی کرده و وقتی حکم روشن شد در قضاوت 

 .»تر عمل کند قاطع

، حاکمان به برخورد صادقانه با علی (علیه السالم) در منشور اخالقی و سیاسی حضرت

اي مالک ... اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با «شوند؛  مردم توصیه می

  شان درآر. که بدین رفتار نفس خود را به فرمان آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی

آورده باشی و با رعیت مدارا کرده و حاجت خویش را برآورده و رعیت را به راه راست 

به این معنی است که حاکم اسالمی مردم خود را  نیز برخورد صادقانه حاکم با مردم».اي واداشته

اسرار خود بداند و برخی از مسایل حکومتی را که باید مردم از آن آگاه باشند، با آنان در محرم 
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میان بگذارد و از آنان مشورت بخواهد؛ برخورد صادقانه حاکم با مردم خود به این معنی است 

تواند خودش را از چنگال  بیند و یا نمی که اگر حاکم خود را در اجراي مسئولیتش ناتوان می

فیان خائن و نادان نجات دهد، بی درنگ استعفا دهد و از اعتماد مردم سوء استفاده ننماید و اطرا

  .تواند امانت داري کند، صادقانه و دالورانه امانت را بازپس دهد بیند که نمی وقتی می

  

   هاگزینش صالحان براي مسئولیت

ف حاکمان است و مدیریت کارگیري افراد صالح و متعدد در مدیریت نظام اسالمی از وظایبه

فرماید:  ) میعانجامد. امیرمؤمنان ( کارگزاران و مدیران ناصالح در نهایت به ناکارآمدي نظام می

سزاوار نیست براي حاکمان در سه مورد کوتاهی کنند: حراست از مرزها؛ رسیدگی به حقوق 

  .1هاي مختلف شده؛ گزینش شایستگان براي مسئولیت پایمال

 و صالح افراد تا بودند مراقب بسیار خویش حکومتی سیره در السالم علیه علی حضرت

 نسبت بیشتري برتري و شایستگی لیاقت، که را کسانی و کنند انتخاب امور اداره براي را شایسته

 والیان دادند نمی اجازه هرگز حضرت آن. برگزینند مسئولیت انجام براي دارند، سایرین به

 از بود، آورده کار سر بر عثمان که را افرادي همه که چنان ؛دکنن حکومت مردم بر ناشایست

 کار سر بر داشتند، مسئولیت انجام براي کافی شایستگی که را افرادي و نمودند برکنار کار

 آورده دست به سیاسی هاي بازي یا و اشرافیت سبب به یا را خود مقام و پست آنان زیرا ؛آوردند

نمودند (آیت اهللا  برکنار کار از بود، قریش قبیله سران از که نیز را معاویه خود حتی. بودند

  ).434جوادي آملی،

  

  امیدبخشی و تحیرزدایی

ترین وظایف حاکم و کارگزار این است که هنگام فتنه و سختی روزگار و در شرایطی  از مهم

ا از هاي آنان بیفشاند و مردم ر که امت دچار گمراهی و سردرگمی است، نور امید را در دل

                                                
  ).319العقول، صحفلَیس یحب للملوك أن یفَرِّطوا  فی ثَالث: فی حفظ الثُّغورِ و تَفَقُّد المظالمِ و اختیازِ الصالحین ألعمالهِم (ت -1
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 92، بهار 13سال چهارم، شماره  ویژه نامه (سبک زندگی)

  و روان درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره 

) در وصف رسول گرامی (ص) به عناامیدي، تفرقه و تحیر رهایی بخشد. امیرمؤمنان، علی (

خدا با فرستادن پیامبر، مردم را از جهالت، «... فرماید: عنوان حاکم و راهبر امت اسالمی می

  1»گمراهی و سردرگمی رهانید.

م همواره در گردش بود. ... او طبیبی بود که براي درمان مرد«فرماید: در جاي دیگر می

هایش توانبخش و ابزار طبابت او همواره آماده بود تا هرجا نیاز شد، آن را به کار گیرد؛  مرهم

هاي الل را به گفتن  هاي ناشنوا را شنوا کند و زبانهاي نابینا و حیران را بصیرت دهد. گوش دل

  2»به هنگام سرگردانی و غفلت وادارد.

حاکمان اسالمی چنان مهم است که اگر تبلیغ و ارشاد و تحیرزدایی از امت توسط 

که نصیحت و تذکر مؤثر واقع نشده جا دارد براي تحقق آن از سر و جان گذشت، چنان

او «... خوانیم:  ) چنین کرد. در بخشی از زیارت اربعین ان حضرت میعحضرت امام حسین (

  .3»انی گمراهی برهاندخون دل خویش را داد تا بندگان تو را از جهالت و سرگرد

  

  وظایف مردم در برابر کارگزاران سیاسی در سبک زندگی اسالمی

 همانطور که در سبک زندگی تجویزي از سوي اسالم حاکمان و کارگزاران وظایفی دارند،

مردم نیز در برابر کارگزاران و حکومت اسالمی وظایفی دارند که این تجویزات در سخنان 

  است.معصومان اشاره گردیده 

  

  

  

  

  

                                                
  ).43، بند 1البالغه، خطبۀ مکانه من الجهاله (نهجفَهداهم بِه منَ الضالله وأَنقَذَهم بِ -1

2- مو آذانٍ ص مین قُلوبٍ عم لیها یثُ الحاجهذلک ح ضَعه، یمواسی مو أحم راهمهم قَد أَحکم ،هببِط اردو طبیب  عتَتَبکمٍ، مب و ألسنته

 واطنَ الحیرهو م الغَفله عواضم ه108(نهج البالغه، خطبۀ بِداوئ.(  

  ، زیارت اربعین امام حسین (ع)).589المتجهد، ص و بذَلَ مهجتَه فیک لیستَنقذَ عبادك منَ الجهاله (مصباح -3
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  وفاداري به نظام اسالمی

اي با  ) در خطبهعیاري و وفاداري از جمله حقوق حاکم عادل بر توده مردم است. امیرمؤمنان (

فرماید: اي مردم! اما حقی که من بر عهده شما دارم وفاداري برشمردن این حقوق و وظایف می

  .1اید به بیعتی است که با من داشته
  

  سینصیحت و مشارکت سیا

در فرهنگ اسالم مردم وظیفه دارند نسبت به حاکمان، ضمن وفاداري ناصحانه و خالصانه 

جانبۀ مردم در  نصیحت (خیرخواهی) داشته باشند و این کار عملی نیست مگر با حضور همه

-اداره امور که ثمرة آن رشد و تعالی حکومت اسالمی است، از این رسول خدا (ص) در حجه

اي جامع خواند و در آن فرمود: سه  رمسجد خیف گرد آورد و براي آنان خطبهالوداع مردم را د 

. خالصانه کار 1پذیرد):  ها را می کند (و با قلبش آن ها خیانت نمی چیز است که مسلمان در آن

. وفاداري خالصانه و نصیحت و خیرخواهی براي حاکمان و پیشوایان 2کردن براي خدا؛ 

صورت) دعاي امامان همیشگی در اجتماع مسلمانان که (دراین. حضور و مشارکت 3مسلمان؛ 

  .)245، ص 1390(آیت اله جوادي آملی، 2شامل حال آنان است
  

  همکاري اطالعاتی

ایشان شخصی به نام  ،ضرت امیرمؤمنان (س) سرپیچی کردنداز ح» ناجیهبنی«که قوم هنگامی

) به صورت رمزي عحقیق، به امیرمؤمنان (بن قعین را مأمور تعقیب آنان کرد. او پس از تعبداهللا

اي به همۀ ) در بخشنامهعاند. سپس امیرمؤمنان (ها از کوفه کوچ کردهگزارش داد که آن

اي است از بندة خدا امیرمؤمنان به همه  کارگزاران و فرمانداران شهرها چنین نوشت: این، نامه

: گروهی که با ما بیعت کرده و از شود ها خوانده میکارگزاران حکومتی که این نامه بر آن

                                                
  ).34البالغه، خطبۀ أَیهاالنّاس... أما حقّی علَیکُم فَالوفاء بِالبیعه (نهج -1

ورائهِم  قشلب امريٍ مسلمٍ: اخالص العملِ للّه والنصیحه ألئمه المسلمینَ و اللّزوم لجماعتهِم، فَان دعوتَهم محیطه من ثَالثٌ الیغٌلُّ علَیهِنَّ -2

  ).403، ص1(الکافی، ج
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 92، بهار 13سال چهارم، شماره  ویژه نامه (سبک زندگی)

  و روان درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره 

وجو ها پرسکنیم که به سوي بصره رفته باشند. از مردم دربارة آن اند. گمان میکوفه گریخته

 1بانانی قرار دهید و درنهایت اخبار رسیده را گزارش کنیدکنید و در همۀ اطراف و مناطق دیده

  .)464 (همان،

فرستاد و به  جایی می ین بود هرگاه سپاهی را به) فرمود: سیرة پیامبر (ص) چنعامام رضا (

فرستاد تا اوضاع و  فرمانده آن اعتماد نبود، آن حضرت فردي مورداعتماد را همراه سپاه می

  2احوال سپاه و فرمانده آن را زیرنظر داشته و به آن گرامی گزارش دهد.

که صالحیت  شود، بلکه کسانیباید گفت که براي این کار حساس، هرکسی گزینش نمی

) عتوانند این رسالت را بر عهده بگیرند. حضرت علی ( الزم مانند صداقت و دینداري دارند می

بانانی از اهل صدق و وفا نویسد: براي کنترل کارگزاران خود دیده خطاب به مالک اشتر می

  .3تعیین کن

تا بدین جا مختصات سبک زندگی اسالمی در خصوص تعامل مردم و کارگزاران 

کند که قانون اساسی جمهوري اسالمی  ستخراج و بدانها اشاره شد. این پژوهش مطرح میا

اي کاربست از همین سبک زندگی اسالمی تجویز شده در باب تعامل میان مردم و  ایران گونه

براي نظام مردم ساالر  در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که. باشد کارگزاران سیاسی می

 هاي پیچیده عصر حاضر نگاشته شده است، اصل قوانین اسالم و نیازمندياساس دینی و بر

باشد یعنی همان اصلی که در سبک زندگی اسالمی  م میحاکمیت مردم در چارچوب دین اسال

  باید عملیاتی شود.

از  یکیداد و در واقع  يکه با حضور گسترده مردم رو یرانا یانقالب اسالم پیروزي

مردم به عنوان  یاسیمشارکت س يبرا یطشرا آید، یبه شمار م یختار يها انقالب ترین یمردم

                                                
رِجاالً لَنا عندهم بِیعه خرجوا هراباً نَظُنُّهم وجهوا نَحو بِالد من عبداهللاِ علی أمیرالمؤمنینَ الی من قَرأَ کتابی هذا منَ العمالِ؛ أَما بعد، فَدنَّ  -1

، 1عنهم (الغارات، جالبصرَه فاسأل عنهم أهلَ بِالدك واجعل علَیهِم العیونَ فی کُلِّ ناحیه من أرضک ثُم اکتُب الَی بما ینتشهی الیک 

  ).225ص

2- عذا بوسائلکان رسول ُاهللاِ (ص) ا) رَهخَب له سستَجن یم هقاتن ثه معثَ معأمیراً ب میشاً فاتَّه60، ص 15الشیعه، جثَ ج.(  

  ).53وابعث العیونَ من أهلِ الصدقِ والوفاء علَیهِم (نهج البالغه، نامۀ  -3
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(ره)  ینیامام خم ی،انقالب اسالم ي. رهبریدآماده گرد آنان  یخیمهم تار يها از خواسته یکی

. امام معتقد بود که: نمود یم یدسرنوشت خود تأک یینهمواره در خصوص نقش مردم در تع

خودش  يبه دست دارد... خود ملت است که با رأملت خودش است که سرنوشت خودش را «

خودش که متمرکز  يو با رأ دهد یم يرا رأ یاسالم يجمهور کند، یم یینتع يجمهور یسرئ

نور،  یفه(صح» امور به دست خود ملّت است هخواهد کرد و هم ییناست در مجلس دولت را تع

 یمبه ق یاجخابات آزادانه و احت: مردم در انتدارند یم یحتصر یشانا که ي) همان طور29، 13ج 

 یرا به مردم ندارند. جامعه اسالم يافراد یافرد  یلحق تحم يا دسته یاگروه  یافرد  یچندارند و ه

 ینقوان یتآن و حاکم يواال يها و ارزش یاسالم يخود جمهور یاسیو رشد س یتبا درا یرانا

 یدايو انتخاب کاند یصدرت تشخاند مسلم ق وفادار مانده یعتب ینخود به ا یرفتهخدا را پذ

از حق مردم بود که در برداشت نظري  ین) براساس چن206، 19نور، ج  یفه(صح» اصلح را دارند

 یدق یاسالم ي، در اصل اول نوع حکومت جمهور1358سال  یو براساس همه پرس یقانون اساس

 یدخابات آزاد تأکنظام و انت ينهادها یريگ که بر نقش گسترده مردم در شکل ی. مفهومیدگرد

 یو مدن یاسیحقوق س يو اعتال یرشپذ ياست که الزمه نظام جمهور یعی. طبنمود یم

مردم و  یتتحقق حاکم يحق آزاد انتخابات بود؛ چرا که اساس جمهور یژهشهروندان و بو

پاسخگو بودن همه  یگرد يمردم بود و از سو يبا نظر و رأ یاسیرهبران س یقیبودن حق یانتخاب

 یزن »اسالمی«قانون  يو برمبنا یرانحال در عنوان حکومت ا یندر قبال مردم است. در ع نمسئوال

 ینکه ا یمعن ین. به اباشد یم یرانحکومت ا يمحتوا ینمب یدآورده شده است که بدون ترد

مردم همان  .)8، ص 1389(درخشه، گردد یاداره م یاسالم یبا اصول و مبان يحکومت جمهور

حق آن را دارند که به  کنند یشکل حکومت را انتخاب م یو اجتماع یاسیس یلطور که به دال

حکومتشان را  ياند، محتوا که به آن دل بسته ییاصول و آرمانها یهو اعتقادشان پا یمانا یلدل

قداست بوده  یتدر نها يو امر یمانا یرانمردم ا ياز آنجا که اسالم برا ینانتخاب کنند. بنابرا

، ص 1366 ی،زنجان مید(ع اند یرفتهنوع حکومتشان انتخاب کرده و پذ ياست، آن را محتوا

مردم و انتخابات به عنوان  يتوجه به آرا یرانا یاسالم يجمهور یقانون اساس در )100
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 92، بهار 13سال چهارم، شماره  ویژه نامه (سبک زندگی)

  و روان درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره 

 یاساس هاي یژگیراستا از و یناست. درا یدهگرد یانمردم ب یتابزار اعمال حق حاکم ینتر مهم

است که در اصل ششم  یعموم يامور کشور با اتکاء به آرااداره  یرانا یاسالم ينظام جمهور

 :دارد یم یداصل تأک ینآن آورده شده است. ا یکل صولو در ا یقانون اساس

اداره شود از راه  یبه اتکا آراء عموم یدامور کشور با یرانا یاسالم يجمهور در«

 یرشوراها و نظا يااعض ی،اسالم يمجلس شورا یندگانجمهور، نما یسانتخابات، انتخابات رئ

در  ینهمچن »گردد یم ینقانون مع ینا یگرکه در اصول د يدر موارد یاز راه همه پرس یا ینهاا

را از انسان سلب  یحق اله ینا تواند یکس نم یچه«شده است  یدخره اصل پنجاه و ششم تأکؤم

 »کند.

از  يرود زمامدارهرگونه و يراه را بر رو یاسالم يانتخابات در نظام جمهور«اساس  براین

 یزنجان ید) عم272، ص 1374 ی،(هاشم »بندد یآن) م یر(فتح، وراثت و نظا یمردم یرطرق غ

تمام اصول » امور یهکل«در اصل ششم آمده است  ینکهبه ا یتباره معتقد است که با عنا یندر ا

 ،1377 ،یزنجان ید(عم شود یرا شامل م 110و  109و  108و  107و از جمله اصل  اساسیقانون 

 یراز باشد یاز جانب مردم م یرمستقیمبه شکل غ یزرهبر ن یرش). چرا که پذ42-43صص 

 ی،دارند (مدن ینقش اساس يکه در انتخاب رهبر آیند  یمردم به شمار م یندگانخبرگان نما

 .)68، ص 1369

قانون اساسی جمهوري اسالمی به عنوان ویترین سبک زندگی مدنظر در مردم  بنابراین

 یخبه نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تار یخاص و حقوق یتعنا ري دینی ایرانساال

نوع  یینتع یبه همه پرس توان یمعناست که م ینا یدمؤ یاسالم يجمهور یاسیو س یحقوق

 وانشوراها به عن ی،اسالم يمجلس شورا ي،جمهور یاستو انتخابات ر یحکومت، قانون اساس

  حق ملت اشاره نمود. ینبارز اعمال ا يها نمونه
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  نتیجه گیري

 با متناسب بنابراین و انسان فطرت بر منطبق آن تعالیم ،1قرآن تصریح به که اسالم شریعت در

 جامعه در حکومت ضرورت بر و تأیید نظام سازي به بشر اساسىِ نیاز اوست، متنوع نیازهاى

 فرمانروا و حاکم به نیاز اى امعهج هر السالم علیه على حضرت بیان طبق. است شده تأکید اسالمى

. این همان موضوعی است که به نظام سازي در تحقق سبک 2گناهکار چه و نیکوکار چه دارد،

تواند محقق سبک زندگی  اي می سازي گونه نظام بخشد. آن زندگی اسالمی نقش آفرینندگی می

ولیت پذیري و ئمس ،اسالمی باشد که بر طبق گفتار و کردار معصومین بر ژایه عدالت محوري

ساده زیستی باشد. در این پژوهش مطرح گردید که در پردازش سبک زندگی اسالمی تجویز 

شده در خصوص رابطه کارگزاران سیاسی و مردم  به منظور کاربست در مردم ساالري اسالمی 

قول و سیره  ن باید توجه داشت. وجه کالسیک آندر ایران به دو وجه کالسیک و نوی

ی جمهوري اسالمی پیچیده و مدرن آن در قانون اساسی کنون ،باشد و وجه نوین می معصومین

ها و نیازهاي  گرفته از سبک زندگی اسالمی کالسیک و مطابق با پیچیدگیایران است که بر

باشد و این در در یک نقطه تالقی یعنی تعامل بین مردم و کارگزاران  اجتماعی دنیاي کنونی می

. به منظور جاري بودن و تحقق عینی سبک زندگی اسالمی کارگزاران رسند به یکدیگر می

هاي حکومتی و امید  ولیتئ، گزینش صالحان براي مسیاسی وظیفه مدارا، کنشگري صادقانهس

ایم تحقق سبک  هایی از مردم ساالري دینی در ایران شاهد بوده را دارند. چنانکه در برهه بخشی

جه کارگزاران سیاسی است نیاز دارد که در هنگام فتنه و زندگی اسالمی در آن بخشی که متو

هاي سختی روزگار و در شرایطی که امت دچار گمراهی و سردرگمی است، نور امید را در دل

همچنین سبک زندگی اسالمی . آنان بیفشاند و مردم را از ناامیدي، تفرقه و تحیر رهایی بخشد

ن در درجه نخست وفاداري به سیاسی دارد و آ دستوراتی نیز براي مردم در قبال کارگزاران

ها و نظام اسالمی به منظور رفع مشکالت در طی زمان است. آن گونه وفاداري که از بنیاد
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 92، بهار 13سال چهارم، شماره  ویژه نامه (سبک زندگی)

  و روان درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره 

و امربه معروف و نهی  مشورت خواهانه باشد که نمود عینی آن مشارکت سیاسی،ناصحانه و خیر

را موظف به همکاري اطالعاتی باشد. همچنین سبک زندگی اسالمی مردم  از منکر حاکمان می

با توجه به این فرامین کالسیک مردم ساالري دینی ایران در صدد تحقق  داند. با حکومت می

سبک زندگی اسالمی در رئابط نیان مردم و کارگزاران سیاسی بوده است. قانون اساسی 

سرنوشت  جمهوري اسالمی ایران نمودي از این تالش بوده است که در خود حاکمیت مردم بر

  خود در چارچوب اسالم و تعامل میان مردم و حکومت را دارا می باشد.
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