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 چکیده

ای داشته و  ش یک جامعه در اسالم جایگاه ویژهترین بخنهاد دولت به عنوان مهم
بخشی امور اجتماع، وجود آن  ردهای ذاتی آن همچون اداره و نظمعالوه بر کارک

ضروری است. این در حالی ها و تعالیم اسالم امری  آموزه برای تحقق مطلوب
است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسالمی، سواالت و ابهاماتی 

های آن و از سویی نسبت دولت با  ه خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگیدربار
رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت  . از اینجامعه مدنی مطرح است )مساله(

نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از آشنایی با نهاد دولت  ،اسالمی
دولت اسالمی و وجود معصوم )ع( در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل 

های آن به ترسیم الگوی دولت اسالمی  ین شاخصدولت اسالمی بوده و تبی
این یابی به این مهم در دست لذا برای .کند )هدف( کمک شایانی میمطلوب 

هیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب پژوهش تالش شده ما

                                                                                                    
 (amohamadi19@gmail.com) نویسنده مسئول(( دانشگاه باقرالعلوم )ع( یاسیعلوم س یدکتر. 7

 (lakzaee@bou.ac.irدانشگاه باقر العلوم )ع( ) یاسیعلوم س استاد. 2



 يفصلنامه دولت پژوه   041

 

 -نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی
های تحقیق حاکی از آن است که  . یافته)روش( تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد

دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه 
بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی مفهومی برخوردار 

محور در عرصه نظر  تجویزی و دولت ای گسترده به رویکردی محدود با دامنه
 .ها( )یافتهاشاره دارد 

مفهوم دولت، ساختار دولت، نظریه  دولت نبوی، دولت علوی،: یکلید واژگان
 دولت
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 قدمهم

داشته و  ن، ماهیتی گروهی و جمعیزندگی انسان از بدو پیدایش بر روی زمی
الطبع به شمار  ها موجوداتی مدنی شناسان، انسان به گفته مورخان و انسان

این ماهیت طبیعی انسان سبب شده که با گذشت زمان برای اداره این  .روند می
 فعلیت برای اجتماع انسانی نهاد دولت شکل بگیرد. از سویی دین اسالم

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های زمینه در یشخو عالی اهداف به بخشیدن
اند و یک قوه قاهره بوده که بتو دولت وجود نیازمند عبادی، حتی و فرهنگی

ها تحقق ببخشد و تشکیل دولت نبوی و علوی در  تعالیم اسالم را در این عرصه
 این راستا قابل ارزیابی است. 

ز دستاوردهای بشر در اما به جهت آنکه مفهوم دولت به شکل کنونی آن یکی ا
ی درباره خاستگاه دولت، ساختار و باشد، سواالت و ابهامات عصر جدید می

 های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است که بررسی ویژگی
کنون به شکل دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته این موضوعات از دیدگاه اسالم تا

و علوی به عنوان  به اینکه دولت نبویبر این اساس با توجه  .است )مساله(
به جهت آنکه منبع مناسبی از سیره  ترین الگو از دولت اسالمی بهترین و مناسب

 معصوم )ع( است، مبنای پاسخ و واکاوی به این موضوعات قرار خواهد گرفت. 

های دولت از نگاه اسالم،  خاستگاه، ساختار و ویژگیپژوهش با واکاوی این 
تا بتوانند  را پیش روی فعاالن عرصه سیاسی قرار خواهد دادالگوی مناسبی 

های اسالمی و با هدف هرچه بهتر تحقق تعالیم آن سامان  دولتی مبتنی بر شاخص
این مقاله همچنین در پاسخ به این سوال که دولت علوی و نبوی  ،)هدف( دهند

بررسی از چه ساختار و ماهیتی برخوردار است )سوال اصلی(؟ این فرضیه را 
محور خاستگاهی مردمی  کند که دولت نبوی و علوی با رویکردی دولت می

ای گسترده  داشته و از ساختاری کوچک و وظایف اصلی محدود با دامنه
 برخوردار است.
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کوشد بر اساس چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی،  نوشتار میاین 
مطالعه موردی دولت نبوی و ساختاری و نظری ابعاد مختلف دولت اسالمی را با 

رو در ابتدا در قالب رویکرد مفهومی  از این .علوی مورد بررسی قرار دهد
ها بر اساس  و در بررسی این دولت شدهخاستگاه دولت نبوی و علوی بررسی 

رویکرد ساختاری با معرفی دو وظیفه ذاتی و اقتضائی دولت، به گستره ساختار 
این پژوهش با بررسی رویکرد نظری دولت نبوی و  ،. در ادامهشود میآنها اشاره 

کند ابعاد مختلف نسبت آن با جامعه را مورد واکاوی قرار دهد  علوی تالش می
 و زمانی شرایط با علوی و نبوی دولت مختلف ابعاد سنجی و در پایان با نسبت

های تحقیق را در ارائه الگوی دولت  مکانی در تالش است حجیت و اتقان یافته
 .)سازماندهی( المی به اثبات برسانداس

 چارچوب نظری

توان  های مختلف اندیشمندان درباره نهاد دولت می ها و نظریه با بررسی دیدگاه
یک چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری ارائه کرد. 

نگاهی جامع به آن داشته  ،این چارچوب به جهت شمول ابعاد مختلف نهاد دولت
توان ماهیت دولت را به شکلی جامع مورد بررسی قرار داد. از  و در پرتو آن می

دولت نبوی و علوی  ؛پژوهش تالش شده مبتنی بر این چارچوباین رو در  این
ضروری است ابعاد مختلف این  ،مورد فهم قرار گیرد، اما قبل از ورود به بحث

 چارچوب تبیین شود:

 د مفهومی دولترویکر

این رویکرد از لحاظ مفهومی خاستگاه دولت را در قالب دو مفهوم ارگانیکی و  
دهد. در مفهوم ارگانیکی، دولت خاستگاهی طبیعی  مکانیکی مورد توجه قرار می

داشته و بسان ارگانیسمی است که میان اجزای آن ارتباط وجود دارد و دارای 
ست و جدا کردن آن از جامعه و انسان توسعه و رشد درونی و هدف و غایت ا
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حاصل عمل ارادی  ؛ریاناممکن است. در مفهوم مکانیکی دولت به منزله ابز
انسان و مصلحت اوست، یا قراردادی است که برای تامین نظم و امنیت در 
جامعه تدوین شده و چون دارای ماهیتی ارادی است، قابل تفکیک از جامعه و 

 که برای انسان وجود دارد نه انسان برای دولت.فرد است. زیرا دولت است 

 رویکرد ساختاری دولت

این رویکرد سخن از بزرگی و کوچکی دولت بوده و از آنجا که ساختار  در 
شود، این رویکرد  های دولت تعریف می دولت بر اساس وظایف و فعالیت

لت های دولت )میزان دخالت دولت(، محدوده قدرت دو بیانگر گستره کارویژه
ها  های دموکراتیک است. این مولفه و نحوه ایجاد این محدودیت مبتنی بر روش

به شکل مستقیم در کارآمدی دولت تاثیر داشته و دو مفهوم دولت حداکثری و 
 بخشد. حداقلی را سامان می

 رویکرد نظری دولت

 محور )تبیینی( های دولت ناظر به دو رویکرد جامعه مبتنی بر این رویکرد نظریه 
دولت به شدت تحت  ؛باشد. در رویکرد نخست محور )تجویزی( می و دولت

تاثیر و فشار ساختار درونی جامعه بوده و متکی بر حمایت سیاسی و منابع 
اقتصادی صاحبان قدرت در جامعه است. در رویکرد دوم نیز با بررسی رابطه 

ف تقاضاهای دولت مدرن با نیروهای جامعه بر توانایی دولت به انجام عملی خال
شود، لذا دولت محتوم نیروهای اجتماعی  صاحبان قدرت در جامعه تاکید می

 تواند خودمختار عمل کند. نبوده بلکه می

 بررسی رویکرد مفهومی دولت نبوی و علوی

حاصل  ،که بیان شد مفهوم دولت در دو رویکرد ارگانیکی و مکانیکی همانطور
دهی  ده و نوع نقشی که این عنصر در شکلها بو تعامل و بازخورد جامعه و انسان
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رو ضروری است  کند. از این دولت بر عهده دارد، نوع رویکرد آن را مشخص می
ها در نوع  برای بررسی مفهوم دولت نبوی و علوی به نقش جامعه و انسان

و از این رهگذر نوع رویکرد مفهومی دولت نبوی و  پرداختهدهی به آنها  شکل
 .شودعلوی تبیین 

 آن بر دانشمندان و متفکران همواره که حکومت نوع ترین اصولى و بهترین
 حاکم، شرایط درباره گرچه. است مردم پذیرش مورد حکومت اند، داشته تاکید
 که است بوده توافق مورد نکته این اما. است شده هایى بحث... و حکومت شکل

رو  باشد. از این مردم تایید و پذیرش مورد که است حکومتى مطلوب، حکومت
نهى رسول اهلل )ص( ان یؤم الرجل قوما اال »پیامبر اکرم )ص( در روایتی 

 «باذنهم؛ نهى نمودند از کسى که امام جماعت گروهى بشود، مگر با اجازه آنان
پس چگونه ممکن است امر حکومت که امرى  .(991: 19ج ،7089)مجلسی، 

 د، بدون رضایت مردم تایید گردد. یاب مردمى است و با پشتیبانى آنان سامان مى
رایج بوده و این امر   تاریخ صدر اسالم موضوع بیعت سیاسى عرف درهمچنین 

است،  شونده بیعت مقابل از سوی مردم در تعهد نوعى و پذیرش معناى به
 مخالفت آن با و کرده امضا را عقالیى سیره این مقدس نیز موضوعی که شارع

 واقع( ص)اسالم  پیامبر زندگى در عمالً بیعت که این بر افزون. است ننموده
زمان  در که هایى بیعت. است گرفته قرار تاکید مورد روایات و آیات در شده و
 گاه و خاص موضوع و مطلب یک از حمایت براى گاه گرفته، صورت پیامبر
 را دوره آن در شده انجام هاى بیعت لذا. است بوده حاکمیت  اصل پذیرش براى

 :کرد توان تقسیم می نوع چند به
 بعد نیز و درمنى اولى عقبه در( النسا بیعت) بیعت نوع این: دعوت بیعت -الف

 گونه این بیعت این از قرآن. شد انجام رسول و خدا از متابعت بر مکه از فتح
 باهلل یشرکن ال ان على یبایعنک المؤمنات جاك اذا ایهاالنبى یا»  :کند مى یاد

 بین یفترینه ببهتان یاءتین وال اوالدهن یقتلن ال و یزنین ال و یسرقن ال و شیئا
 اهلل ان اهلل، لهن استغفر و فبایعهن معروف فى یعصینک ال و ارجلهن و ایدیهن
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  .(72ممتحنه: )« رحیم غفور
 سیره در رضوان بیعت، بیعت از دیگرى نوع :جهاد و جنگ بیعت -ب

 و جنگ میدان در اطاعت به تعهدرا  آن و قوام  اساس  که است (ص) خدا رسول
 شریفه آیه دو. دهد مى تشکیل مرگ حد سر تا نبرد مشکالت و شداید تحمل

 اهلل، یبایعون انما یبایعونک الذین ان» دارد:  اشاره بیعت از نوع این به ذیل
 اهلل علیه بماعاهد اوفى من و نفسه على ینکث فانما نکث فمن ایدیهم، فوق یداهلل

باره فرموده:  ای دیگر خداوند در این و در آیه (78فتح: ) «عظیما اجرا فسیوتیه
 فانزل قلوبهم فى ما فعلم الشجره تحت یبایعونک اذ المؤمنین عن اهلل رضى لقد»

 .(70فتح: ) «قریبا فتحا اثابهم و علیهم السکینه
 در چنانکه و است ثانیه عقبه بیعت همان بیعت این: والیت و امارت بیعت -پ

 رسول رهبرى و امامت به تسلیم و اطاعت اساس بر  بیعت این شده ذکر تاریخ
 داشت، تفاوت کامالً عقبه اول بیعت با و بود  حکومت تشکیل و( ص) خدا

 و امام عنوان به( ع) حضرت على از اطاعت براى مردم که غدیر بیعت همچنین
 البیعه( ص) اهلل رسول اخذ کذلک» .نمودند بیعت پیامبر از بعد مسلمین امر ولى

  .(12: 7ج ،7908طبرسی،) «البیعه فنکثوا موسى اصحاب عدد على بالخالفه لعلى
ل یامیر مومنان علی )ع( نیر اقبال و خواست مردم را به عنوان یکی از دال

 برء و الحبه فلق والذى اما»باره فرموده:  پذیرش خالفت بر شمرده و در این
 العلماء على اهلل اخذ ما و الناصر بوجود الحجه قیام و الحاضر حضور لوال النسمه،

سوگند  غاربها؛ على حبلها الءلقیت مظلوم، سغب ال و ظالم کظه على یقاروا ال ان
به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان 

عهد و کردند و اگر خداوند از علماء  نبود، و یاران حجت را بر من تمام نمی
بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت  پیمان نگرفته بود که برابر شکم

شریف ) «ساختم نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته رهایش می

و  آن حضرت با بیعت  به اصرار مردم که هنگامى و (98: 9، خطبه7901الرضی، 
 فان المسجد، ففى» فرمود: آخر داشتند در پذیرش خالفت از سوی ایشان را
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المسلمین؛ پس در مسجد، بدرستیکه بیعت من  رضا عن اال التکون بیعتى
 . (19: 1ج ،7070ابی الفرج، ) «باشد مگر با رضایت مسلمین نمی

پذیرش و اقبال مردم به سوی حکومت معصوم به عنوان یک اصل بوده، به 
 فان» :فرمود که اند نموده نقل( ص) پیامبر قول از( ع) طوری که حضرت على

 ما و فدعهم اختلفوا ان و امرهم فى فقم بالرضا علیک واجمعوا عافیه فى ولوك
 به را خالفت درگیرى بدون مردم اگر مخرجا؛ یعنى لک سیجعل اهلل فان فیه هم
 اختالف اگر و کن قبول را حکومت شدند، راضى آن به نیروها همه و دادند تو

 قرار خالصى راه تو براى خدا که واگذار خود حال به و ساز رها را آنان کردند،
 این طبق( ع) امیرالمؤمنین علی. (200: 7072 سید بن طاووس،) «داد خواهد

 برخورد هیچ بدون رفتند، دیگرى دنبال و کرده رها را او مردم که آنگاه وصیت،
 همه و حضرت خود تعبیر به که حالى در پوشید چشم حکومت از تندى

 خواص حتى و کند اداره وجه بهترین به را جامعه توانست مى او تنها منصفین،
 الرحى؛ یعنى من القطب محل منها محلى ان لیعلم انه و»دانستند:  مى را این هم
 آسیا در اى استوانه چون که دانست مى خالفت در را من جایگاه[ اول خلیفه] او

حضرت نیز  اتخاذ این روش از سوی .(20: 9، خطبه7901شریف الرضی، ) «هستم
به آن علت بود که تحقق حکومت بدون اقبال و حمایت مردم امکان تحقق در 

 خارج را نخواهد داشت.
 و آوردند هجوم ایشان سوى به مردم که داد حکومت به تن امیر مومنان هنگامى

 به حضرت. پذیرفتند را حکومتش اجبارى، و اکراه هیچ بدون و رغبت و میل با
 و»: فرموده اشاره این چنین است، ایشان حکومت قوت نشانگر که نکته همین

؛ و مردم با من  مخیرین طائعین بل مجبرین ال و مستکرهین غیر الناس بایعنى
بیعت کردن در حالیکه هیچ کراهت و اجباری نداشتند، بلکه از روی اختیار و 

 .(902: 7، نامه7901شریف الرضی، ) «رضایت بیعت کردند
 ؛توان اینگونه نتیجه گرفت و کالم معصوم )ع( بیان شد، می با قرائنی که از سیره

گیری دولت نبوی ما شاهد دولت و ساختار  با توجه به اینکه قبل از شکل
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ای حاکم بوده، لذا در این  ایم و تنها نظام قبیله حکومتی در جزیره العرب نبوده
گرفته و  شرایط با توجه به اینکه دولت نبوی و علوی بر پایه بیعت مردم شکل

ها را در رویکرد مفهومی  توان این دولت رو می خاستگاهی مردمی داشته، از این
ری اذیل رویکرد مکانیکی قرار داد، چراکه در این رویکرد دولت به منزله ابز

 شود. حاصل عمل ارادی انسان و مصلحت او تلقی می

 بررسی رویکرد ساختاری دولت نبوی و علوی

دنبال بررسی دامنه و اندازه دولت است، از این منظر  رویکرد ساختاری دولت به
ای  ساختار و اندازه ،پژوهشگر در صدد کشف این موضوع است که دولت

کوچک دارد یا آنکه از ساختاری بزرگ برخوردار است. از سویی دیگر در 
رویکرد ساختاری به وظایف دولت پرداخته شده و از این رهگذر به ترسیم دامنه 

شود.  شود و همچنین ماهیت ساختار دولت ترسیم می پرداخته می وظایف دولت
بیان این نکته الزم به ذکر است که توضیح ابعاد بیان شده از دولت در البته 

های دیگر دولت نیز مورد بررسی قرار گیرد که این امر  ممکن است ذیل نظریه
ساختاری ذیل رویکرد  ،پژوهش در بررسی وجوه دولتاین منافاتی با رویکرد 

 ندارد. 

 یعلو و ینبو دولت ساختار  گستره یبررس 

ساختار دولت و چگونگی ترکیب نهادهای آن عالوه بر سازماندهی کلی 
کند و  حاکی از دامنه گسترش  حکومت، نقش اساسی در تقسیم وظایف ایفا می

توان  با بررسی این مهم در تاریخ صدر اسالم آنچه می .دولت در جامعه است
ساده و کوچک بودن ساختار حکومت پیامبر است. در این ساختار  ،کرد برداشت

ارکان دولت اسالمی در سه زمینه مهم، یعنی امور جنگ، امور قضایی و  ،ساده
امور مالی در اختیار رسول خدا )ص( بود و از نظر اجرایی یک تشکیالت ساده 

نگاری  ت و نامهاداری نیز در مدینه بوجود آمده بود که بخش عمده آن، مکاتبا
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 )ب(7919 )جعفریان،بود و کسانی به عنوان کاتب در خدمت رسول خدا بودند 

:19). 
های جزئی  در این ساختار قوانین حکومت اسالمی با بیان وحی و دستورالعمل

شد. اداره عالی حکومت  مربوط به رفتار مسلمانان توسط پیامبر بیان و عمل می
های مرکز حکومت و نیز  شد و قضاوت میدر مدینه توسط آن حضرت انجام 

عزل و نصب قضات سایر بالد نیز با ایشان بود. از سویی در هنگام جهاد نیز 
جانشینی از  ،فرماندهی سپاه اسالم بر عهده حضرت بود و یا در مواقعی حضرت

 کردند. سوی خود به عنوان فرمانده سپاه معرفی می
اختیارات دولت را بر عهده داشت و پیامبر اسالم )ص( در بُعد اجرایی تمام 

کرد و اجرای احکام   های اصلی مدیریت مدینه را اتخاذ می شخصاً تمام تصمیم
شد، این  عمومی در مدینه و مدیریت مستقیم شهر توسط خود حضرت انجام می

سادگی ساختار حکومت عالوه بر مرکز حکومت )مدینه( در سایر بالد اسالمی 
ن تفاوت که والیان و امیران سایر بالد با انتصاب شخص نیز جریان داشت، با ای

قضایی و اجرایی ، های قانونی تمام صالحیت ،شد و همان والیان پیامبر تعیین می
 .(212: 7301 )البسیونی،را توامان بر عهده داشتند 

قضاوت نیز به عنوان رکن دیگر دولت نبوی در مدینه در اختیار شخص پیامبر 
های قضایی در  صالحیت اعلی قوه قضائیه و تمامی صالحیت بود. همانگونه که

به  .(20: 2888)عبدالرحمن،  مرکز و سایر بالد هم کار شخص آن حضرت بود
طوری که رسول خدا )ص( برای نواحی دیگر نیز قاضیان یا به عبارتی دیگر 

 .(31-00: 7)وکیع، بی تا، جکرد  حاکمانی که نقش قضاوت نیز داشتند معین می

امور نظامی نیز رسول خدا )ص( رهبری و فرماندهی جنگ و صلح را بر  در
دار بود، البته در  عهده داشت و خود شخصاً امضای قراردادهای صلح را عهده

کرد اما تصمیم درباره اصل جنگ را  کیفیت جنگ با اصحاب خود مشورت می
در گرفت. در مورد صلح حدیبیه نیز هیچ گزارش مشورتی  خود آن حضرت می

های فراوانی مطرح شده است که آن حضرت  دست نداریم بلکه برعکس مخالفت
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اند  گیری خود بر صلح، توضیحاتی برای ارشاد آنان داده در تفهیم علل تصمیم
 .(10: )ب(7919 )جعفریان،

البته به دلیل تغییر شرایط و بسط امور حکومتی اسالم، ترکیب حکومت و 
)ع( اندکی متفاوت از زمان پیامبر بود، زیرا  نهادهای سیاسی در عصر امام علی

 ،های کاری در زمان آن حضرت شرایط و نیازهای اجتماعی و نیز ضرورت
اقتضای یکسری تغییرات و تحوالت جدید را داشت که در زمان پیامبر نبود. به 
عالوه اینکه گستردگی دایره حکومت و نهادهای الزم برای فرمانروایی در بالد 

تی داشت که در زمان پیامبر وجود نداشت به طوری که اسالمی وسع
های عراق، ایران، شام و مصر به جغرافیای جهان اسالم ملحق شده بود و  سرزمین
 های اسالمی بسیار گسترش پیدا کرده بود. سرزمین

 های ساختاری شکل گرفته در حکومت حضرت علی همچنین یکی از تفاوت
امر قضاوت از خالفت بود. سابقه این  )ع( نسبت به دوران پیامبر، تفکیک

گردد که در زمان  بار به عصر عمر باز می جدایی بر طبق نقل مورخین برای اولین
 او قاضی جداگانه و غیر از والی، از طرف مرکز برای سایر مناطق تعیین می شد

گیری این تغییر در ساختار دولت را  دلیل شکل .(212: 7301 )البسیونی،
ستردگی کارها و بسط وظایف حکومتی خلیفه ارزیابی کرد. به توان در گ می

توان برای نمونه به قضاوت قاضی شریح در مرکز خالفت و با  طوری که می
 حضور حضرت علی )ع( اشاره کرد. 

با تمامی این اوصاف هرچند دامنه سرزمینی دولت اسالمی گسترش پیدا کرده 
اد نشده بود و خبری از نهادهای بود اما تفاوت چندانی در ساختار حکومت ایج

و ساختار دولت کوچک بود. در بسیاری موارد  گسترده حکومتی و اجرایی نبود
حضرت علی )ع( خود قاضی بود، از سوی دیگر خودش فرماندهی جنگ و 
اجرای حدود و عزل و نصب والیان را بر عهده داشت و همان کوچکی ساختار 

 یز وجود داشت.دولت نبوی در زمان حکومت آن حضرت ن
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 یعلو و ینبو دولت فیوظا یبررس 
های دولت  های مهم درباره ساختار دولت، وظایف و کارویژه یکی از مولفه

اسالمی است که حدود و مرزهای دخالت دولت را در جامعه شکل داده و ابعاد 
کند. از سویی بررسی  مختلف ساختار دولت را در تحقق این وظایف ترسیم می

در ارتباط مستقیم با کوچکی و بزرگی دولت بوده و دو مفهوم  وظایف دولت
دهد. در تبیین وظایف دولت اسالمی در  دولت حداقلی و حداکثری را شکل می

توان وظایف دولت را به دو بخش ذاتی و  بندی کلی و بنیادین می یک تقسیم
 اقتضائی تقسیم کرد:

 یعلو و ینبو دولت یذات فیوظا

شود که هدف و مقصود از تشکیل دولت  ی گفته میوظایف ذاتی به وظایف
باشد. از  اسالمی تحقق آن بوده و دولت اسالمی موظف به انجام این وظایف می

سویی دولت اسالمی موظف است تمام تمرکز و تالش خود را در راستای این 
 وظایف به کار بسته و آنها را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. 

 عدالت ییبرپا 

مفهومی با گستره معنایی وسیع است که موضوعاتی چون اعطای  ،لتعدا
رد و از یگ ها، مساوات، توازن اجتماعی را در بر می حقوق، مراعات شایستگی

ای در جامعه داشته و ابعاد مختلف  سویی این شمول معنایی دایره گسترده
یم شود. خداوند متعال در قرآن کر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را شامل می

ها از جمله تشکیل دولت و سیاست  هدف اصلی از ارسال پیامبران در همه عرصه
انا ارسلنا رسلنا »فرماید:  باره می کند و در این را برپایی عدالت عنوان می

این  (21)حدید: « بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
 عدالت اجراى در مهم سبب شده پیامبر اسالم به عنوان رهبر جامعه اسالمی

های اجتماعی، سیاسی و  داشته و در مسیر اجرای عدالت در عرصه خاصّى اهتمام
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« الناس سواء کاسنان المشط»اقتصادی مردم را همچون شانه برابر بداند. 
 غیرقانونى تقاضاى نایشا از کسى رو اگر از این (11: 10، ج7089)مجلسی، 

 تقسیم مورد در احزاب جنگ از بعد شد، بطوریکه مى ناراحت شدیداً کرد، مى
 بزرگوار  آن لذا کردند، غیرمعمول تقاضاى پیامبر همسران از بعضى ،غنایم

 این به نیز متعال خداوند. گرفت فاصله آنان از ماه یک حدود و شد ناراحت
 الزواجک قل النبى ایهّا یا: »فرمود و کرد نازل حضرت آن بر را آیاتى مناسبت

جمیال؛  سراحا اسرحکن و امتعکن فتعالین زینتها و الدنیا الحیوة تردن کنتن ان
 خواهید، مى را آن برق و زرق و دنیا زندگى شما اگر بگو همسرانت به پیامبر اى

 «سازم رها نیکویى طرز به را شما و سازم مند بهره شمارا اى هدیه با بیایید
 افراد ترین نزیک به حتى )ص( اکرم پیامبر ترتیب این به و (20:احزاب)

 در را اجتماعى عدالت و کرده تخطّى الهى قانون از نداد اجازه اش خانواده
 .(722-729 :7911 الدین، شمس) سازند دار خدشه حضرت آن اسالمى حکومت
 که کسانى براى سهمى چون شد نازل (718توبه:) زکات آیه وقتى همچنین

 اسالم )ص( پیامبر نزد هاشم بنى از اى عده شد، داده کردند مى آورى جمع زکات
 به را زکات آورى جمع ،خویشاوندى سبب به که کردند تقاضا ایشان از و آمدند
 حرام هاشم بنى و من بر زکات و صدقه: فرمود آنان به پیامبر. نماید واگذار آنان

 که باشید نداشته هم را آن انتظار بلکه نیایید، زکات سراغ به تنها نه یعنى است،
 را دیگران من کنید مى گمان آیا: فرمود سپس. شوید آن آورى جمع کارمندان از
 جعفریان،) خواهم مى را شما صالح و خوبى من بلکه خیر دهم؟ مى ترجیح شما بر

از سوی دیگر طبق روایتی تاریخی که در مورد ذی اخویص  .(779 )الف(:7919
ها هنگام تقسیم غنایم آن  نقل شده، آمده است که وی پس از یکی از جنگ

ای محمد، عدالت پیشه »حضرت را با لحن نامناسبی مخاطب قرار داده و گفت: 
اگر من عدالت » آن حضرت پاسخ دادند:« کن، تو همانا از عدالت خارج شدی

 .(993: 99، ج7089)مجلسی، « ورزد کنم، پس چه کسی عدالت میپیشه ن
 مبارزه با فقر است ،همچنین یکی از اقدامات اساسی پیامبر در عدالت اقتصادی
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های اسالمی است،  پوشی از آرمان زمینه و بستر مساعدی برای چشم ،چراکه فقر
م هجرت رو در تاریخ نقل شده آن حضرت، عمر بن عاص را در سال هفت از این

به نزد جیفر و عیاذ که دو برادر در منطقه عمان بودند برای گرفتن صدقه 
زکات( فرستاد که او صدقه را از توانگران گرفت و به تنگدستان داد -)مالیات

 .(212: 2ج ،7933)ابن اثیر، 
امیر مومنان علی )ع( نیز عدالت را مالك و میزان سیاست و مایه استواری آن 

کند، آن  رو در عرصه سیاست جز به راه عدالت و داد رفتار نمی نداند و از ای می
مالك السیاسه العدل؛ معیار و مالك سیاست »فرماید:  باره می حضرت در این

محوری دولت را مایه  ایشان عدالت. (771: 1ج ،7918)خوانساری،« عدالت است
فرماید:  ه میبار داند و در عهدنامه مالک اشتر در این آرامش و راحتی جامعه می

ان افضل قره عین الواله استقامه العدل فی البالد؛ بی گمان آنچه بیش از همه »
) شریف  «دیده والیان به آن روشن است، برقراری عدالت و داد در کشور است

حضرت علی )ع( از عدالت به قره  ؛در این کالم .(078: 19، نامه7903 الرضی،
کند که در اصل آرامش یافتن دیدگان  عین )نور دیده( برای حکومت یاد می

-011: 9، ج7911)الطریحی، باشد  است و به معنای آرامش یافتن انسان می

011). 
اقامه حق و دفع باطل یکی از مصادیق مهم اجرای عدالت در جامعه است، 
موضوعی که امیر مومنان از آن به عنوان یکی از اهداف حکومت خود در مسیر 

در سرزمین ذی قار »: گوید می عـباس ند، آنجا که ابـنک اجرای عدالت یاد می
زد، تا مرا دید فرمود: قیمت  خدمت امام رفتم که داشت کفش خود را پینه می

این کفش چقدر است؟ گفتم بهایی ندارد. حضرت فرمود: به خدا سوگند همین 
تر است مگر اینکه حقی را  ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب کفش بی

 .(10: 99، خطبه 7901)شریف الرضی، « بپا دارم یا باطلی را دفع نمایمبا آن 
 مساوی طور به را المال بیت ،حضرت علی )ع( همچنین در مسیر اجرای عدالت

 او از که اندیشانی مصلحت نصیحت برابر در و کند می تقسیم مسلمانان میان
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 آشوبد می بر برسد، موفقیت به تا دهد برتری فرودستان بر را اشراف خواهند می
اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه، و اهلل ال » :فرماید می قاطعانه و

نجما، لو کان المال لی لسویت  اطور به ما سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء
دهید برای پیروزی خود  بینهم، فکیف و انما المال مال اهلل؛ آیا به من دستور می

نها والیت دارم ظلم کنم، بخدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز به امتی که بر آ
کنند، هرگز چنین کاری  برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می

ای مساوی در میان مردم تقسیم  نخواهم کرد، اگر این اموال از خودم بود به گونه
: 721طبه ، خ7901 )شریف الرضی، «اموال خداست ءکردم تا چه رسد که جز می

 پایین طبقات و اشراف دیدن این اقدام حضرت در یکسان سرانجام .(710
 معاویه حکومت به اشراف از ای عده شد سبب المال، بیت تقسیم در جامعه

 شنید، را خبر این وقتی امیر مومنان علی )ع( .(23 : 7، ج7911 )ثقفی، بپیوندند
وعوه و علموا ان الناس عندنا فی و قد عرفوا العدل و راوه و سمعوه و : »فرمود

 به و شنیدند و دیدند و شناختند را عدالت الحق اسوه فهربوا الی االثره؛ آنان
 سوی به پس هستند، یکسان ما نزد مردم همه که دانستند و سپردند خاطر

 .(091: 18، نامه7901 )شریف الرضی، «گریختند( خواهی امتیاز) انحصارطلبی

 تیامن یبرقرار

امنیت که از ریشه امن به معنای در امان بودن و آرامش خاطر است، مفهوم 
است. این وظیفه که در  ها و رهبران سیاسی دولت کلی وظایف مهمترین یکی از

ترین هدف مد نظر  گیرد به عنوان اصلی ها قرار می قلمرو وظایف ذاتی دولت
 جتماعی،ا فردی، مختلف وجوه ها در طول تاریخ بشر مطرح بوده و در دولت

قابل تحقق است. اهمیت این کار ویژه سبب شده  اعتقادی و سیاسی اقتصادی،
ترین وظیفه آن را  ها و رهبران سیاسی تالش کنند به عنوان اولین و حیاتی دولت
در سایه  همگان که کنند اقدام و ریزی برنامه ای گونه به و کرده فراهم مردم برای

 آن به انجام امور شخصی و اجتماعی خود بپردازند. 
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تحقق این کارویژه در حکومت نبوی به عنوان الگویی پیش روی ما کامال قابل 
مشاهده است و پیامبر اسالم )ص( در طول دروان رسالت خویش دگرگونی 

ر ای که فاقد مظاهر تمدن و مستعد عوامل ناامنی بسیا عمیقی را در میان جامعه
جانبه و پایدار را در سطح شبه جزیره عربستان  بود، فراهم آورد و امنیتی همه

گسترانید. یکی از اقدامات مهم پیامبر اسالم )ص( در این عرصه هجرت به 
مدینه با وجود مشکالت فراوان بود. ایشان با هجرت تالش کرد امنیت 

ت در بدو ورود به جانبه امت اسالم را تامین کند و از سویی دیگر آن حضر همه
ای  مدینه به جهات تأمین امنیت مسلمانان اعم از مهاجر و انصار که بافت قبیله

های اختالفات قومی میان آنان جود داشت، به انعقاد  یکسانی نداشتند و زمینه
این  .(290: 7، ج7911)ابن سعد،  عقد برادری )اخوت( میان آنان اقدام کرد

ه بیشتر و احساس آرامش و امنیت مسلمانان نظام برادری موجب نزدیکی هرچ
گردید. رسول گرامی اسالم )ص( همچنین به جهت تامین امنیت جامعه اسالمی 

)ابن  ای عمومی میان مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه منعقد نمود پیمان نامه

 .(189: 7، ج7911هشام، 
م نسبت امنیت اقتصادی یک از عرصه مهم امنیت است که احساس آرامش مرد

به تامین معاش و اموال خود و نیز رعایت عدل و انصاف در اموال عمومی و 
گردد،  های متعلق به دولت، موجب گسترش این امنیت در جامعه می مالیات

رسول گرامی اسالم )ص( نیز برای برقراری رفاه عمومی، توازن اقتصادی و 
جدید قلمرو ممانعت از تمرکز ثروت تالش بسیاری نمود، به طوری که ت

های عمومی، اجرای قانون خمس و کیفیت تقسیم غنائم  مالکیت و تعیین ثروت
بخشی از اقدامات حضرت در راستای تامین  ،جنگی و تحریم تدریجی ربا

 .(17: 7909 )نصیری،امنیت اقتصادی بود 
پیامبر اسالم )ص( همچنین برای تحکیم امنیت مرزهای حکومت اسالمی به 

توجه نبود و  سرحدی خارجی تحت تابعیت دولت روم بیمرزداران نواحی 
هایی نیز با آنان منعقد کرد. از جمله در مدت اقامت در منطقه تبوك با  پیمان
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حاکمان نواحی اطراف مصالحه نمود و قراردادهایی منعقد نمود و آنان متعهد به 
 .(121: 2ج ،7911)ابن هشام، پرداخت جزیه شدند 

های اساسی خود قرار  برقراری امنیت را یکی از دغدغهحضرت علی )ع( نیز 
های اسالمی با همه  داده بود، به طوری که برقراری امنیت در داخل سرزمین

های  وجوهش و امنیت در مرزها و حفظ سرزمین از تجاوز و ناامنی از هدف
اساسی آن حضرت بود، چنان که در پاسخ به خوارج و اندیشه سیاسی هرج و 

انه البد للناس من امیر بر او »کند:  نها به لزوم امنیت چنین اشاره میطلب آ مرج
فاجر: یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ اهلل فیها االجل، و 
یجمع به الفیء و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ به لضعیف من القوی، 

لت و حاکمی باید، نیکوکار یا حتی یستریح بر و یستراح من فاجر؛ مردم را دو
تبهکار: تا در حکومت او انسان با ایمان کار خویش کند و انسان کافر بهره خود 
برد و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند تا سرآمدشان در رسد. در 

ها  سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه
نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکوکردار روز به  امن سازند و به

، 7901)شریف الرضی، « سودگی به شب رساند و از گزند تبهکار در امان ماندآ
 .( 10: 08خطبه

حضرت علی )ع( همچنین در بیان علل اقدامات خویش در زمان حکومتش 
کند و در  ن مییکی از دالیل آن را برقراری امنیت برای ستمدیدگان عنوا

ات  فیامن المظلومون من عبادك؛ تا برای بندگان ستمدیده»فرماید:  باره می این
آن حضرت همچنین   .(710: 797، خطبه7901)شریف الرضی،  «امنیت فراهم آید

در عرصه امنیت سیاسی و مناسبات میان مردم و حاکم، فضایی از امنیت و به 
فال »فرماید:  باره چنین می ه و در ایندور از ترس و خودکامگی را فراهم کرد

تکلمونی بما تکلم به الجبابره و ال تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره وال 
تخالطونی بالمصانعه و ال تظنوا بی استثقاال فی حق قیل لی و ال التماس اعظام 

گویند با من سخن مگویید و آن  لنفسی؛ آن سان که با حاکمان جبار سخن می
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دارید با من روا مدارید و با من به  هایی را که با مستبدان روا می کاری محافظه
شکل سازشکارانه معاشرت نکنید و مبادا گمان کنید که شنیدن حق بر من 

) شریف « سنگین است و تصور نکنید که من خواهان آنم که مرا بزرگ بشمارید
 .(971: 271، خطبه7901الرضی، 

یجاد امنیت اقتصادی را یکی از وظایف خود و حضرت علی )ع( همچنین ا
داند، امنیتی که در سایه آن رونق اقتصادی  دولت اسالمی نسبت به مردم می

وجود دارد و مردم در جامعه با بهبود کسب و کار که دولت اسالمی متکفل آن 
ایها الناس ان لی علیکم حقا »شوند:  است از درآمد و دارایی فراوان برخوردار می

کم علی حق: فاما حقکم علی ... و توفیر فیئکم علیکم؛ ای مردم مرا بر شما و ل
ها و  حقی است و شما را بر من حقی، اما حق شما بر من ... فراوان کردن دارایی

 .(18: 90، خطبه7901)شریف الرضی،  «درآمدهایتان و رساندن آن به شماست
رامش در این عرصه آن حضرت همچنین در راستای ایجاد امنیت اقتصادی و آ

فان شکوا ثقال او عله او انقطاع »فرماید:  خطاب به مالک اشتر در سفارشی می
شرب او باله او احاله ارض اغتمرها غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم بما 
ترجوا ان یصلح به امرهم و ال یثلن علیک شیء خففت به الموونه عنهم؛ پس اگر 

زدگی یا خشک شدن آب  یات یا آفتمردم شکایت کردند از سنگینی مال
ها یا خشکسالی در  ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیالب چشمه

گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف 
 .(072: 19، نامه7901)شریف الرضی، « دادن در خراج تو را نگران نسازد

 یاسالم شعائر و احکام و حدود یاجرا

یکی از وظایف ذاتی دولت اسالمی برپایی شعائر، احکام اسالمی و اجرای حدود 
الهی است. این مهم هدف از تشکیل دولت اسالمی بوده و وجه تمایز آن با سائر 

ها است. این وظیفه که مبنای استدالل اندیشمندان اسالمی به ضرورت  دولت
ند غرض شارع از ارسال پیامبر وجود دولت اسالمی است، چنانچه تحقق پیدا نک
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ای از احکام و  کند چرا که بخش عمده و ارائه شریعت اسالم را حاصل نمی
ماند و این خالف غرض شارع است. از  دستورات دینی مهجور و معطل می

رو پیامبر اسالم )ص( بر انجام این وظیفه اهتمام الزم را داشت به طوری که  این
نماز را به عنوان یکی از شعائر اسالمی از امور برای نمونه آن حضرت برپایی 

دانست و افرادی را برای برگزاری نماز جماعت، همانند  والیی و حکومتی می
نمود،  کرد، لذا وقتی رسول خدا )ص( فرماندهی را اعزام می قضاوت نصب می

  .(771: 7)الکتانی، بی تا،جداد  اقامه نماز را نیز برای او قرار می
الهی به عنوان بخشی از دستورات دین اسالم یک نیروی قاهره و اجرای حدود 

طلبد که این امر در ساختار دولت متبلور شده و امکان  مافوق جامعه را می
اجرای آن از این طریق میسر است. این مهم سبب شد پیامبر اسالم )ص( با 

د تشکیل دولت یکی از اهداف اسالم را که اجرای حدود الهی است تحقق ببخش
و احکام اسالم را در جامعه پیاده کند، به طوری که در تاریخ نقل است آن 

زنی از قبیله غامد بعد از اقرار او، حضرت بر آن زن حد  حضرت در جریان رجم
های  همچنین بر طبق احادیث و نقل .(911: 27،ج7089)مجلسی،  جاری کرد

کرد و حتی برای  تاریخی رسول خدا )ص( برخی از افراد متهم را زندانی می
حضرت، دختر عدی بن حاتم را  ؛زنان مجرم زندان خاصی داشت که از آن جمله

 .(203-201: 7) الکتانی، بی تا، ج در آن جا حبس کرد

حضرت علی )ع( نیز در بیان هدف از انجام اقدامات خود در حکومتش، بر پا 
کند  عنوان می های از دست رفته اسالم در جامعه مسلمین را شدن شعائر و نشانه

اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه »فرماید:  باره چنین می و در این
فی سلطان و ال التماس شیء من فضول الحطام، و لکن لنرد المعالم من دینک؛ 

دانی آنچه ما انجام دادیم نه به خاطر رغبت در قدرت و سلطنت و  خدایا تو می
های ناچیز دنیا، بلکه مقصد ما آن است که  از بهرهنه به خاطر رسیدن به چیزی 

: 797، خطبه7901)شریف الرضی،« های دین تو را به جامعه باز گردانیم نشانه

710). 
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امیر مومنان علی )ع( همچنین بر پاداشتن حدود الهی را به عنوان یکی از 
باره  وظایف مهم و خطیر متوجه زمامداران دولت اسالمی دانسته و در این

انه لیس علی االمام اال ما حمل من امر ربه ... و اقامه الحدود علی »فرماید:  یم
مستحقیها؛ همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده 

رو  از این .(791: 781، خطبه7901)شریف الرضی،« ... اجرای حدود بر مستحقان
نجارشکنی اجتماعی کرده بود و در حضرت علی )ع( در برخورد با نجاشی که ه

روز ماه مبارك رمضان مرتکب شرب خمر شد، وی را حد زد و مصالح مادی 
 تقویت در قصایدش و او و اینکه اشعار رفیع فرهنگی و اجتماعی موقیعت چون

 از بود، مانع اقدام ایشان نشد و موثر بسیار صفین نبرد در حضرت سپاه روحیه
 .(382-387 :2،ج7911)ثقفی،  نداشت باکی دیگران سرزنش

 مردم آموزش و تیترب

های مارکسیستی و لیبرالیستی رویکردی فرهنگی  دولت اسالمی بر خالف دولت
به جامعه داشته و از این روست که تربیت و آموزش مردم از وظایف ذاتی آن 

 تربیت و زدودنها،  آید. این دولت با هدف تعالی و هدایت انسان به حساب می
خود  ذاتی یکی از وظایف دانایی را و حکمت به مردم رساندن و نادانی و جهالت

و تربیت در اندیشه اسالم و پیامبر  تعلیم ای که به جایگاه واالی داند، وظیفه می
اکثر الناس »فرماید:  باره می گردد. پیامبر اسالم )ص( در این شان باز میال عظیم

ترین مردم،  اقلهم علما؛ پرارزشقیمه اکثرهم علما و اقل الناس قیمه 
ترین  دانش ترین مردم، کم ارزش دانشمندترین آنان و کم

باره  و یا در کالمی دیگر در این (722: 11، ج7089)مجلسی،«اند ایشان
طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه؛ جستجوی دانش بر هر »فرماید:  می

 .(711: 7، ج7089)مجلسی،« مرد و زن مسلمانی واجب است
اسالم و به تبع آن دولت اسالمی در کنار آموزش به مساله تربیت انسان توجه 
خاصی مبذول داشته، چرا که هدف آن رساندن انسان به سعادت و کمال است و 
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شود مگر در پرتو تربیت انسان و مزین کردن آن به محاسن  این محقق نمی
معاذ هنگامی که او را روست که رسول خدا )ص( در سفارش به  اخالقی، از این

به سوی یمن فرستاد، دو وظیفه مهم دولت اسالمی در آموزش و تربیت مردم را 
یا معاذ علمهم کتاب »چنین به او سفارش فرمود:  مد نظر قرار داده و آنها را این

اهلل و احسن ادبهم علی االخالق الصالحه ... ثم بث فیهم المعلمین؛ ای معاذ، به 
بیاموز و آنها را بر اخالق نیکو تربیت کن ... سپس  آنان کتاب خدا را

همچنین در  .(00: 7911)الحرانی،« کن هآموزگاران را در میان آنها پراکند
تاریخ نقل است آن حضرت در جنگ بدر هفتاد اسیر گرفت و به نسبت 

هایشان از آنها فدیه گرفت. اما از آنجا که مکیان نوشتن یاد داشتند و  دارایی
نه از توان نوشتن برخوردار نبودند، هر اسیری که فدیه نداشت رسول اهل مدی

داد تا نوشتن به آنها بیاموزد و هرگاه ماهر  خدا ده نوجوان مدینه را به او می
 .(22: 2، ج7911)ابن سعد، داد  شدند، آن را فدیه آزادی او قرار می می

 گردن بر ای  و وظیفه مردم حق را همگانی حضرت علی )ع( نیز در همین راستا آموزش
 و... علَی حَقکُم فامَّا» فرماید: باره می داند و در این زمامداران و مسئوالن حکومت می

 نادان تا دهم تعلیم را شما: جمله از است؛ حقی من بر را شما تَجهلُوا؛ و کَیال تَعلیمُکُم
 یُعِلَم ان االمامِ عَلَی و» :است فرموده نیز و( 18: 90، خطبه7901شریف الرضی، ) «نمانید

 و اسالم حدود خویش والیت اهل بر که است امام االیمَانِ؛ بر و االسلَامِ حُدودَ والیتهِ اهلَ
امام همچنین در بعد تربیتی و رشد  .(970: 0، ج7918خوانساری، ) «دهد تعلیم را ایمان

دادن اخالق و فضایل مردم یکی از وظایف امام و دولت اسالمی را آموزش ادب و اخالق 
فاما حقکم علی ... و تادیبکم کیما تعلموا؛ و شما را بر »فرماید:  باره می داند و در این می

: 90، خطبه7901ی،)شریف الرض« من حقی است از جمله ادب به شما بیاموزم تا بدایند
18 ).   

 یعلو و ینبو دولت یاقتضائ فیوظا

که بذاته هدف از تشکیل دولت  شود وظایف اقتضائی به وظایفی گفته می
اسالمی انجام آن نبوده، اما بالعرض و بواسطه شرایط زمانی و مکانی و گاه برای 
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وظایف پردازد. این نوع از  تحقق وظایف ذاتی، دولت اسالمی به انجام آن می
بعد از وظایف ذاتی در اولویت دوم قرار داشته و با توجه به شرایط زمانی و 

 مکانی از درجه اهمیت متفاوت برخوردار خواهد بود.

 امور میتنظ و نظارت

نظارت و تنظیم امور از وظایف اقتضائی دولت اسالمی است که بر اساس 
وظایف کالن و  شرایط زمانی و مکانی از سوی دولت و برای تحقق اهداف و

آید، این وظیفه که با هدف پیشگیری از تخلف و انحراف  ذاتیش به اجرا در می
شود، بذاته مقصود زمامداران دولت اسالمی  جامعه از مسیر اصلی انجام می

روست امیر مومنان علی )ع( در سفارشات خود به مالک اشتر در  نیست. از این
ی در برپایی عدالت و امنیت اقتصادی راستای تحقق دو وظیفه ذاتی دولت اسالم

کند، و در ادامه حضرت با  اشاره می« وتفقد امورهم»به نظارت بر امور با عبارت 
باشد و از سویی امنیت اقتصادی  بیان موردی با نام احتکار که ثمره نظارت می

اندازد، با استناد به سیره رسول خدا )ص( مجوز دخالت  جامعه را به مخاطره می
را از باب تنظیم امور جامعه صادر کرده و دستور کیفر کردن محتکر را دولت 

 .(070: 19، نامه7901)شریف الرضی، دهد می

 مشورت و ینظرخواه 

آیات قرآن کریم در کنار سیره و سنت نبی مکرم اسالم )ص( به نظرخواهی و 
مشورت به عنوان یکی از وظایف زمامداران و دولت اسالمی اشاره دارد، به 

 هوش با اینکه با برخورداری از جامعه به مربوط مسایل در وری که پیامبرط
 و تحکّم با هرگز امّا داشت، برترى همگان بر امور تشخیص در سرشارش

 مورد را دیگران مشورتى نظر. کرد نمى اعتنایى بى مردم افکار به رأى استبداد
 مسلمانان از و کرد مى اجرا عمل در را کریم قرآن دستور و داد مى قرار توجه

باره  ای که در این اما نکته .دهند قرار العین نصب را سنت این که خواست مى
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بایستی به آن توجه کرد این است که نظرخواهی و مشورت از وظایفی است که 
هر زمان حسب اقتضاء شرایط زمانی و مکانی، بایستی انجام پذیرد و امر به 

 انجام آن در همه امور جزئی و متداول بدور از مقصود و غرض آن است. 
 با مشورت ایشان، حکومت طول در های پیامبر مشورت موارد مهمترین از یکی

 و پیامبر به مدینه در قریش لشکرکشى خبر وقتى. بود «احد» جنگ در اصحاب
 در مورد نحوه جنگ با دشمن مشورت مسلمانان با حضرت آن رسید، مسلمانان

 زره کرد و در نهایت با پذیرش نظر اکثریت در جنگ بیرون از شهر مدینه،
 خدا رسول خواست با کردند )احساس صحابه هنگام، این در. پوشید جنگی
 ندامت اظهار و رفتند حضرت نزد و شدند پشیمان اند( کرده مخالفت )ص(

 آن نیست سزاوار ایم، کرده تن به زره که اکنون: فرمود حضرت آن ولى کردند،
 که شد مطرح اى شبهه مسلمانان شکست و جنگ اتمام از پس. بیاوریم بیرون را
 آل)« االمر فى و شاورهم» آیه لذا است، نبوده مشورت جاى موضوع این در

 فایده صورت هر در زیرا کند، طرف بر را شبهه این تا شد نازل (713عمران:
-711 )الف(:7919 جعفریان،) آنهاست تکریم و شخصیت بردن باال مشورت،

711). 
دانست و در توصیه  نیاز از مشورت نمی امیر مومنان علی )ع( نیز خود را بی

فال تکفوا عن مقاله بحق »فرمود:  کرد و می امر دعوت میخویش مردم را به این 
او مشوره بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی و ال امن ذلک من فعلی اال 
ان یکفی اهلل من نفسی ما هو املک به منی؛ پس، از گفتن حق یا مشورت در 

ن باشم عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایم
: 271، خطبه7901) شریف الرضی، «دانم مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید نمی

970). 
بیان این نکته الزم است که درباره جایگاه مشورت در حکومت اسالمی نظریات 
متفاوتی وجود داشته و برخی صاحبنظران پا را بسیار فراتر از وظایف دولت 

اند. با این اوصاف  قلمداد کرده گذاشته و حکومت اسالمی را حکومت شورایی
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همچنان که بیان شد با استناد به شواهد تاریخی و مطابق با برخی از نظریات در 
این عرصه، پژوهش حاضر مشورت و نظرخواهی را ذیل وظایف اقتضائی دولت 

 قلمداد کرده است.   

  مردم به ییپاسخگو

است، بر این اساس یکی از وظایف اقتضائی دولت اسالمی پاسخگویی به مردم 
کنند و به تعبیر  مخفى مردم از را چیزى نباید در تفکر اسالمی زمامداران جامعه

حضرت علی )ع( در هر زمان که ذهنیت منفی نسبت به دولت و عملکرد 
مسئوالن آن در میان مردم شکل گرفت، دولت اسالمی موظف به پاسخگویی 

 ظنونهم عنک اعدل و ذركبع لهم فاصحر حیفا بک الرعیه ظنت ان و: »است
 به تبلغ اعذارا و برعیتک رفقا و لنفسک منک ریاضه ذلک فى فان باصحارك

 بردند، بد گمان تو به نسبت  مردم هرگاه الحق؛ یعنى على تقویمهم من حاجتک
 با آشکارا شده، بدبینى موجب آنچه مورد در را خویش عذر و کن افشاگرى

 زیرا کن، طرف بر خود از را ایشان بدبینى  صراحت، با و گذار میان در آنان
 و است مردم با مالطفت  و مدارا و تو اخالقى تربیت سبب صراحت، اینگونه
 به آنان، دادن سیر در مقصودت به را تو عذر، بیان این و ایشان کردن توجیه

از این کالم امیر مومنان  .(080: 19، نامه7901شریف الرضی،) «رساند مى حق
پاسخگویی یکی از وظایف اقتضائی دولت بوده و نسبت به  روشن است که

شرایط زمانی و در مواردی که عملکرد دولت مورد رضایت مردم نیست، 
 بایستی انجام پذیرد.

در مجموع باید گفت که گستره ساختار دولت نبوی و علوی بر اساس آنچه از 
دامنه مستندات تاریخی ارائه شد کوچک و ساده بوده و از سویی هرچند 

گسترش پیدا کرده بود اما  سرزمینی دولت اسالمی در زمان دولت علوی بسیار
تفاوت چندانی در ساختار حکومت ایجاد نشده بود و خبری از نهادهای گسترده 
و پیچیده حکومتی و اجرایی نبود. همچنین در عرصه وظایف دولت اعم از ذاتی 
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مول و گستردگی وظایف و اقتضائی هرچند همگی حاکی از فراگیری دامنه ش
باشد، اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه این فراگیری  ها می این دولت

گفت بین دائره  دائره شمول، مقتضی ساختار بزرگ دولت است؟ در جواب باید
شمول کارکرد دولت و ساختار آن هیچ تالزمی وجود ندارد، به این بیان که 

ی ساختار بزرگ دولت نیست و یک های فراگیر، مقتض کارکردها و شاخص
های فراگیر را محقق  تواند کارکردها و شاخص دولت با ساختار کوچک هم می

شان با ساختار کوچک  کند. همچنان که حضرت علی )ع( در زمان حکومت
های اسالمی  دولت خویش تالش کرد وظایف دولت را در گستره وسیع سرزمین

 به اجرا درآورد.

 بوی و علویرویکرد نظری دولت ن

های  در رویکرد نظری به دولت، میزان استقالل و وابستگی دولت به گروه
بندی دولت به حساب  منصبان جامعه مالك دسته نفوذ و صاحب اجتماعی ذی

آمده و از سویی دیگر میزان تاثیرپذیری دولت از جامعه و مردم مورد واکاری 
ینکه دولت نبوی و علوی بر گیرد. اما سوالی که در اینجا مطرح است ا قرار می

 گیرند؟  اساس این مبنا ذیل چه رویکردی قرار می
 خداوند جانب از گرچه معصوم )ع( در پاسخ به این سوال باید گفت پیشوایان

 و نکرده نگاه استقالل دیده به حکومت به ولى اند شده منصوب جامعه اداره براى
آنها از این جهت مهم شمرده نبودند، حکومت در نظر  قائل ذاتى ارزش آن براى

 تعبیرى در رو شود که موجب اصالح جامعه و هدایت مردم شود. از این می
 داند مى کهنه کفش لنگه یک از تر ارزش بى حکومت را( ع) امیرالمؤمنین علی

، 7901شریف الرضی، ) برود میان از باطلى و گردد برپا حق که این مگر

 و الحاضر حضور لوال» باره فرموده:  در اینایشان در جایی دیگر  .(10: 99خطبه
 و ظالم کظه على یقاروا ال ان العلماء على اهلل اخذ ما و الناصر بوجود الحجه قیام

غاربها؛ اگر حضور فراوان بیعت کنندگان  على حبلها الءلقیت مظلوم، سغب ال
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و کردند و اگر خداوند از علماء عهد  نبود، و یاران حجت را بر من تمام نمی
بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت  پیمان نگرفته بود که برابر شکم

شریف ) «ساختم نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته رهایش می

 .(98: 9، خطبه7901الرضی،
)ع( در مسیر تحقق وظایف محوله تمام  این نگرش به حکومت سبب شد معصوم

های نفوذ و  ها و فشارهای گروه تهتالش خود را کرده و در برابر خواس
توان به سیره نبی مکرم  منصبان تحت تاثیر قرار نگیرد. بدین منظور می صاحب

اسالم )ص( اشاره کرد که در سال نهم هجرت که به سال وفود در تاریخ اسالم 
مشهور است، نمایندگانی از طائفه ثقیف برای پیوستن به حضرت مراجعه کردند 

هایی داشتند که پیامبر اسالم )ص(  دام خود در خواستو در قبال این اق
شدند، نپذیرفت و  های آنها را که از مهمترین قبائل عرب محسوب می خواسته

   .(901-900: 2،ج7911) ابن هشام،  ای کوتاه نیامد رهذدر مقابل درخواستشان 
ها به عنوان  گری و هدایت انسان امیر مومنان علی )ع( نیز با هدف اصالح

 از جامعه که رسید حکومت به ترین علت پذیرش حکومت، هـنگامی اصلی
 احکام ناب که دورانی بود، شـده دور تـوحـیـد از و گرفته فاصله اصلی مسیر
 و اشراف و اعیان شد، می عمل آنها از بعضی تنها بـه و شد می بیان کمتر اسالم
 اسالمی های ارزش گرفته بودند، قرار حـکومت راس در های ثروتمـنـد گروه

 حکومت به و برگشته پیامبر زمان تـبعیدشدگان از بـسـیـاری شده، پایمال
 چنین در حضرت .(730-791 : 9، ج7027 )محمدی ری شهری،بـودنـد  رسیده

گری و هدایت مردم گذاشت، صاحب قدرتان  فضایی قدم در مسیر اصالح
خواهی و به  به دنبال سهم کردند و مخالفت ایشان با زبیر و طلحه مانند اجتماعی

تحت تاثیر  امیر مومنان اما عبارت امروزی تاثیرگذاری بر دولت علوی برآمدند،
 ؛در این راه. قدم برداشت قرار نگرفت و در مسیر تحقق هدف خویش، مصمم

 طبقه از کـه ثـقـیـف بکر، قریش، کارگزاران از و بسیاری استانداران ،حضرت
را به عنوان  حـمرا و حـمـیـر همدان، ی از طائفهافراد و عزل بودند، اشراف
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 نخستین در حضرت علی )ع( این اقدام را. کرد انتخاب حکومتی نظام مسئولین
 را گمراهان گاه هیچ من: »باره فرمود حکومتش انجام داد و در این روزهای

 .(901 :92، ج7089 )مجلسی، «گرفت نخواهم خود کار کمک

 زمان در الـمـال بیت از که را هایی پول تا برآمد صدد در امیر مومنان همچنین
 مردم بیعت از بعد رو این از بگیرد، پس بود، شده بخشش و بذل افراد به عثمان

 قد وجـدته لـو والـلـه»: فـرمـود خصوص این در و رفت منبر بر ایشان با
 علیه ضاق ومن سعه الـعـدل فـی فـان لـرددتـه االما به وملک النسا به تزوج
 پیدا چیزی عثمان های بخشش از اگر قسم، خدا اضـیـق؛ به علیه فالجور العدل

 الـبته اند، شده خریداری کنیزانی و اند کرده ازدواج ها زن آن وسیله به که کنم
 برای عـدالـت کـار در که چون گردانم، بازمی صاحبانش به و گیرم می را آنها

 و ظلم و شود می تنگ دل بگذرد، عدل از هرکس و است وسیع ای عرصه مردم
 .(90: 71، خطبه7901)شریف الرضی، « کند می تر تنگ دل را او جور

محوری در دولت  در  راستای اثبات مدعای خود در ذیل وجود رویکرد دولت
نبوی و علوی، در بررسی سیره حکومتی رسول خدا )ص( و حضرت علی )ع( 

)ع( تحت تاثیر نیروهای اجتماعی کنیم که معصوم  به موارد نقیضی برخورد می
توان  قرار گرفته و از موضع خود کوتاه آمده است، به طوری که برای نمونه می

به توقف جنگ و پذیرش حکمیت از سوی حضرت علی )ع( تحت تاثیر فشار 
 سپاهیان حضرت در جریان جنگ صفین به عنوان بارزترین مورد اشاره کرد.

ها نسبت به  های تاریخی باید گفت که این نمونه در پاسخ به این دسته از نمونه
موارد متعدد قاطعیت و استقالل دولت نبوی و علوی در مواجه با اِعمال قدرت 

ها  محوری این دولت نیروهای اجتماعی بسیار اندك بوده و کلیت رویکرد دولت
برد. از سویی با بررسی سیره حکومتی معصوم )ع( ما شاهد آن  را زیر سوال نمی

تیم مواردی که معصوم )ع( تحت تاثیر نیروهای اجتماعی قرار گرفته به هس
جهت دالئلی از قبیل اضطرار و رعایت مصالح مهمتر از سوی ایشان به جهت 
برخورداری از مقام خلیفه اللهی و آگاهی از جوانب امور بوده که به آن اقدام 
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 ورزیده است.  
ترین هدف  کمال به عنوان اصلیهدایت بشر در مسیر  گری و در مجموع اصالح

دولت نبوی و علوی، در مخالفت با هوای نفس و امیال شیطانی بشر بوده و به 
طلبان و  نفوذ، ثروتمندان، قدرت های ذی شکل بدیهی مخالفت گروه

منصبان اجتماعی را به همراه داشت. اما نکته در این بود که معصومین  صاحب
ای که  ها و فشارها به تحقق اهداف عالیه فت)ع( بدون تاثیرپذیری از این مخال

توان رویکرد نظری دولت  رو می به آنها محول شده بود، اقدام کردند. از این
نفوذ و  های اجتماعی ذی نبوی و علوی را با توجه به استقالل دولت از گروه

صاحبان قدرت و ثروت، نزدیک به رویکرد تجویزی و دولت محور قلمداد 
 کرد.

 ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی با شرایط زمانی و مکانی سنجی نسبت

ممکن است این مدعا مطرح شود که شرایط زمانی و مکانی حاکم بر دولت 
ها و ابعاد دولت را  چنین ویژگی ینبوی و علوی و ابتدایی بودن جامعه اقتضا

ها یک شیوه مورد تایید و تجویز شارع و معصوم  داشته و این ساختار و ویژگی
)ع( نبوده است. بر این مدعا نتیجه بسیار مهمی مترتب بوده که چنانچه مورد 

های آن  واکاوی قرار نگیرد اساس این پژوهش مورد تردید قرار گرفته و یافته
دهند، چراکه در صورت اثبات این مدعا موضوعاتی  حجیت خود را از دست می

یید شارع و معصوم )ع( از قبیل ابعاد مختلف دولت و بویژه ساختار آن مورد تا
 معنا خواهد بود. های دیگر بی نبوده و تسری الگوی آن به زمان

در جواب به این مدعا بیان چند نکته الزم است، نکته اول آنکه برخورد معصوم 
)ع( با ابعاد مختلف دولت از دو حال خارج نیست یا آنکه خود مبدع آن بوده و 

ا عمل خود آن را تجویز کرده است که یا آنکه مبدع آن نبوده و با سکوت و ی
در هر صورت با توجه به مقام عصمتی که ما برای معصوم )ع( قائل هستیم در 
اصل حجیت آن در صورت تحقق یقین از صحت نقل، شکی وجود ندارد. اما 
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شود آن است که آیا این فعل معصوم  موضوع مهمی که در این جا مطرح می
گیرد با توجه به  در حوزه منطقه الفراق قرار می)ع( که به گفته برخی از فقها 

شرایط زمان و مکان انجام گرفته و یا آنکه بدون توجه به آن بوده است؟ در 
پاسخ به این سوال بایستی تکرارپذیری فعل معصوم )ع( را در شرایط مختلف 
زمانی و مکانی و اقتضائات آن و عدم تاثیر این شرایط در فعل ایشان مورد 

ار داد که در صورت عدم تغییر در فعل معصوم )ع( و تکرار آن توجه قر
 توان به حجیت و حتی تجویز فرا زمانی و مکانی فعل ایشان پی برد. می

های دولت نبوی و علوی همچون سادگی ساختار  نکته دوم آنکه برخی از ویژگی
تحت تاثیر شرایط زمان و مکان بوده و همچنان که شواهد آن بیان شد در 

یسه دولت علوی نسبت به دولت نبوی به جهت گذشت زمان و گستردگی مقا
تر از دولت نبوی بوده است، این  قلمرو حکومت، ساختار دولت به مراتب پیچیده

های اساسی و بنیادین دولت  در حالی است که در مقابل، برخی از ویژگی
 همچون کوچکی ساختار بر اساس قرائن و شواهد موجود تحت تاثیر شرایط

زمانی و مکانی نبوده و به عنوان یک اصل مورد توجه معصوم )ع( در دولت 
نبوی و علوی قرار گرفته است. یکی از دالئل این مدعا وجود الگویی از ساختار 

روی معصوم )ع( قرار  بزرگ دولت در ایران و روم آن زمان است که پیش
ود، حتماً از سوی داشته و چنانچه الگوی مناسبی در جهت تحقق تعالیم اسالم ب

گرفت. دلیل دیگر بر این مدعا تغییر شرایط زمانی  ایشان مورد استفاده قرار می
و مکانی دولت علوی نسبت به دولت نبوی است، بر این اساس با توجه به 
وسعت بسیار زیاد قلمرو دولت علوی و پیچیدگی و گسترش نیازهای جامعه 

گیری معصوم )ع( از یک ساختار  نسبت به دولت نبوی، ما همچنان شاهد بهره
کوچک در دولت هستیم. در مجموع بیان این نکته حائز اهمیت است که با 

هایی که در ارتباط با اقتضائات زمان و مکان است  شناخت درست ویژگی
های بنیادین دولت  توان با کنار هم گذاشتن قرائن و شواهد برخی از ویژگی می

 ها معرفی نمود. هبرد و الگو برای تمامی زماننبوی و علوی را به عنوان یک را
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نکته سوم حاکی از آن است که برخی از ابعاد دولت همچون خاستگاه، وظایف 
ذاتی و رابطه دولت با نیروهای اجتماعی هر چند ممکن است نسبت به شرایط 

هایی برخوردار باشند، اما در اصل وجود آنها به عنوان  زمانی و مکانی از تفاوت
اله مهم در ارتباط با دولت، تفاوتی در شرایط زمانی و مکانی مختلف یک مس

توان در این راستا یک الگو از دولت اسالمی قابل تعمیم در  وجود نداشته و می
 تمامی شرایط زمانی و مکانی ارائه کرد.  

نکته چهارم آنکه طرح تفاوت میان دولت مدرن و دولت سنتی بر اساس این 
های  هه بوده و تردیدی در این موضوع وجود ندارد که ویژگیمدعا رفتن به بیرا

اصلی و بنیادین دولت در عرصه ساختار، وظایف و ماهیت محدود به زمان و 
ها و  مکان خاصی نبوده و به عنوان یک قاعده کلی قابل تسری به تمامی زمان

باشد. از سویی به دلیل همین ویژگی است که رشد صنعت و  ها می مکان
تکنولوژی و مبتنی بر آن دولت مدرن این قاعده را بر هم نزده است، چراکه 

بخشی به آن  حقیقت انسان، نیازهای اساسی او و هدف دولت در جهت سامان
 تاکنون پا برجا بوده و تغییر نیافته است. 

 گیری نتیجه

در بررسی دولت نبوی و علوی از سه منظر مفهومی، ساختاری و نظری باید 
ابر شواهد تاریخی بیان شده دولت نبوی و علوی بر پایه رضایت، اقبال گفت بن

و بیعت مردم شکل گرفته و بر این اساس خاستگاهی مردمی داشته و به لحاظ 
شود و  مفهومی به منزله ابزرای حاصل عمل ارادی انسان و مصلحت او تلقی می

دیگر دولت نبوی گیرد. از سویی  رو ذیل رویکرد مکانیکی دولت قرار می از این
و علوی بدون تاثیرپذیری از شرایط زمانی و مکانی و اقتضائات آن از 
ساختاری کوچک برخوردار بوده و در صدد برآمده با تمرکز بر انجام وظایف 
ذاتی خود همچون برپایی عدالت، امنیت، اجرای حدود و احکام اسالم و تربیت 

چنین دولت نبوی و علوی با و آموزش مردم به شکلی فراگیر اقدام ورزد. هم
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گری و هدایت بشر در مسیر کمال، تحت تاثیر نیروهای اجتماعی  هدف اصالح
منصبان اجتماعی قرار نگرفته و از  طلبان و صاحب نفوذ، ثروتمندان، قدرت ذی
علوی را به لحاظ نظری تحت عنوان رویکردی  توان دولت نبوی و رو می این

 .تجویزی و دولت محور قلمداد کرد

در مجموع با توجه به هدف پژوهش در ارائه الگوی دولت اسالمی با توجه به 
توان در شرایط کنونی دولتی را با  مباحث بیان شده پیرامون این الگو می

خاستگاه مردمی و برآمده از ملت به همراه ساختاری کوچک با تمرکز بر 
جامعه ارزیابی وظایف اصلی و محدود و تحقق آن به شکل فراگیر و گسترده در 

تحت تاثیر فشارهای نیروهای اجتماعی  ،کرده که در ارتباط با جامعه پیرامون
استقالل خود را حفظ کرده و در مسیر صحیح به حرکت خود ادامه دهد. با توجه 

های دولت در شرایط کنونی را  مهمترین چالش ؛به این راهبرد دولت اسالمی
ایف بسیار برای خود و عدم تمرکز ساختار بزرگ و گسترده دولت، تعریف وظ

کند. این  بر وظایف اصلی و به تبع آن ناتوانی در تحقق این وظایف ارزیابی می
در حالی است که دولت در مواقعی نیز تحت تاثیر نیروهای اجتماعی قرار گرفته 

 شود.   و از مسیر صحیح خارج می
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