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عهدنامه اميرالمؤمنين)ع( خطاب به مالک اشتر چنان عظمت 
محتوايي را در برگرفته است که در شرح هر عبارت آن مي توان 
کتاب ها تأليف کرد. پرداختن به همان نخستين عبارت بيان 
شده توسط ايشان در اين عهدنامه نش��ان مي دهد چه اندازه 
با دق��ت در خصوص وظاي��ف حکومت و حاک��م در اين متن 
شريف سخن به ميان آمده است. در ابتدايي ترين جمله نامه 
حضرت امير)ع( خطاب به مالک اشتِر به مأموريت هاي مالک 
در حکومت مصر اشاره مي شود که در واقع همان اهداف يک 
حکومت اسالمي به شمار مي آيد. اين برشمردن وظايف عمده 
حکومت پيش از آن است که صدها سال بعد در نظريات مدرن 
به کارکرده��اي حکومت در نظريات علوم سياس��ي پرداخته 

شود. در نخستين بند اين نامه آمده است:
ِ َعلِي أَِمي��رُ اَلُْمْؤِمِنيَن َمالَِک بَْن اَلَْحاِرِث  »َهَذا َما أََمَر بِِه َعْبُد الَلهَّ
اَْلَْش��َتَر فِي َعْهِدِه إِلَيِه ِحيَن َوالهَُّه ِمْصَر ِجَبايَة َخَراجَها َو ِجَهاَد 
َعُدوَِّها َو اِْس��ِتْصاَلَح أَْهلَِها َو ِعَماَرَة باَِلِدَها« اين دستوري است 
که بنده خدا عل��ي اميرمؤمنان به مالک بن حارث اش��تر در 
فرماني که براي او صادر کرده بيان نم��وده، در آن هنگام که 
زمامداري مصر را به او سپرد تا حقوق بيت المال و ماليات در 
آن سرزمين را جمع آوري کند و با دشمنان آنجا پيکار نمايد، 
به اصالح اهل آن همت گمارد و به عمران و آبادي ش��هرها و 

روستاهاي آن بپردازد. 
طبق اين عبارت چهار کارکرد براي حکومت برش��مرده شده 
است که عبارت است از: 1- مديريت مناسبات مالي، 2- تأمين 
امنيت، 3- فرهنگ و ارتقاي رفتار مردم و 4 - تأمين زيرساخت 

و عمران بالد.
اما اينکه کل کارکرد حکومت در چه��ار محور اصلي خالصه 
ش��ود، نش��انگر اهميت کليدي اين ابعاد در مقايس��ه با ساير 
وظايف خرد و کالن يک حکومت و جاي��گاه ويژه اين امور در 

تدبير وضعيت جامعه است. 
  تنظيم و اجراي سياست مالي

از جمله نظامات مورد تأکيد اميرالمؤمنين)ع( خطاب به مالک 
اش��تر که در جاي جاي اين نامه نيز به چشم مي خورد، شيوه 

تنظيم مناسبات درآمدي جامعه است. 
سياست هاي مالي را مي توان مجموعه ای از تدابير برشمرد که 
در ارتباط با هزينه هاي دولت و درآمدهاي آن براي رسيدن به 
اهداف جامعه و در راستاي اعمال قدرت متمرکز بر جغرافياي 
تحت حکومت اس��ت. دولت مطلوب علوي ب��ه منظور تأمين 
عدالت و ايجاد رفاه عمومي، اين سياس��ت ها را با اس��تفاده از 
ابزارهاي مالي ضروري مي داند. در ميان منابع تأمين هزينه و 
درآمد حکومت نيز با نگاهي ب��ه نامه امام)ع( خطاب به مالک 
اشتر مي توان فهميد بيشترين تأکيد بر »ماليات و خراج« به 

عنوان منبع ثابت درآمدي در جامعه شده است. 
منظور از ماليات يا خراج، مبالغي اس��ت که دولت از اقش��ار 
مختلف مردم دريافت مي کند تا توس��ط آن به تأمين مخارج 
عمومي بپ��ردازد و اين مبال��غ که تحت عن��وان کلي ماليات 
برشمرده مي شود در سيره اس��المي مي تواند شامل مواردي 
نظير زکات و صدقات، خمس، جزيه و نهايتاً خراج ش��ود که 
مصداق آخر، همان مفهوم اخص ماليات اس��ت که در ادبيات 

اقتصادي امروزه نيز به کار مي رود. 
تأکيد اميرالمؤمنين)ع( بر ماليات به عنوان منبع عمده درآمد 
حکومت در حالي اس��ت که در سيس��تم حکومت اسالمي تا 
پيش از آن، منابع ديگري براي تأمي��ن هزينه هاي دولت نيز 
وجود داشته اس��ت که از آن جمله غنايم حاصل از فتوحات 
است. در زمان خليفه دوم و در حالي که رسم بر تقسيم غنايم 
پس از فتوحات ميان لش��کريان و سران بود، حضرت امير)ع( 
در مشورتي به عمربن خطاب از وي خواس��ت به جاي توزيع 
اين غنايم و امالک و. . . در ميان مردم آن را به عنوان پشتوانه 
دولت اس��المي حفظ نم��وده و در مص��ارف اجتماعي به کار 
بندد. اين موضوع نشان دهنده تدبير و دورانديشي حضرت در 
پيش بيني وظيفه مهم حکومت مبني بر تأمين درآمد و اعمال 

سياست هاي مالي است. 
يا به جز غنايم، انفال نيز به عن��وان منبعي قرآني براي تأمين 
مالي حکومت شناخته مي ش��ود و حاکم از آن مي تواند براي 
تأمين هزينه ها بهره جويد. با وجود چنين منابعي نظير انفال 

يا غنايم، اما حضرت اميرالمؤمنين)ع( اصلي ترين محل اجراي 
سياس��ت هاي درآمدي را خراج و ماليات برمي ش��مرند و در 

سراسر نامه به مالک اشتر، بر آن تأکيد مي ورزند. 
شايد در تحليل علت اين تأکيد بر ماليات بتوان چنين ارزيابي 
کرد که ايش��ان اوالً به دنبال تأمين منبعي پايدار براي اعمال 
حکومت بودن��د و ثانياً آن را عالوه بر بع��د »تأمين کنندگي« 
از حي��ث »تنظيم کنندگ��ي« و اعمال عدال��ت اجتماعي نيز 
مهم برمي ش��مرند. اين در حالي است که منابعي چون غنايم 
اوالً هميش��گي نبودند و نمي ش��د به عنوان درآمدي پايدار و 
پايان ناپذير به آن توجه کرد و ثانياً از آنجا که از منبعي خارجي 
تأمين مي شد، قدرت تنظيم روابط داخلي ميان افراد جامعه 

را نداشت. 
شايد همين وظيفه مهم حکومت و نوع نگاه ويژه ايشان به اين 
ابزار اسالمي براي اعمال حکومت، در ش��رايط اقتصادي ما و 
مقايسه اين ابزار با ساير منابع ناپايدار درآمدي )همچون نفت( 
در صورت کاربس��ت و تحقق توس��ط حکومت اسالمي ايران 

بتواند يک گام در مسير اهداف حکومت علوي باشد. 
  تأمين امنيت

ش��ايد امنيت را بت��وان از جمل��ه نخس��تين و بنيادي ترين 
درخواس��ت هاي مردم از حکومت برش��مرد. تمام مؤلفه هاي 
اجتماعي و شاخص هاي حکمراني به منظور استقرار نيازمند 
ثبات و آرام��ش هس��تند و از همي��ن رو، امنيت ب��ر تمامي 
ش��اخص هاي توس��عه اجتماعي و حکمراني تأثير مس��تقيم 

مي گذارد. 

امنيت به عنوان نياز بنيادي انسان در زيست اجتماعي، بيشتر 
زماني محسوس خواهد بود که در شرايطي )همچون جنگ( 
با فقدان آن مواجه باشيم و متأسفانه در شرايط عادي اهميت 
اين عنصر به شايستگي ادراک نمي گردد. بنا به فرموده حضرت 
امير)ع( به نقل از پيامبر)ص(، »امنيت« از نعمت هايي است که 

قدر آن دانسته نمي شود و شکر آن گزارده نمي شود. 
 با توجه به همين موضوع که ش��ايد در ش��رايط عادي مردم 
کمتر موضوع »امنيت« را مسئله خود بدانند و براي تأمين آن 
همت صرف کنند، لذا تأمين و حفظ اين امنيت و پاسداري از 
آن به عهده حکومت اسالمي به عنوان يکي از چهار وظيفه آن 

برشمرده شده است. 
انتظار حضرت از حکومت اس��المي اين اس��ت ک��ه امنيت را 
جايگزين هراس و عزتمندي را جايگزين ذلت نمايد:  »فابدل 

لهم العّز مکان الذل و االمن مکان الخوف.« 
س��ربازان و لش��کريان، مهم ترين ابزار تأمين امنيت عمومي 
)در داخل و خارج مرزها( به شمار مي روند که در سراسر نامه 
مالک اش��تر تأکيدات فراواني بر اهميت ارج نهادن به آنان و 
بهره برداري شايس��ته از اين ظرفيت براي تأمين امنيت شده 
اس��ت. چنانکه اميرالمؤمنين س��پاهيان را دژ رعيت، زينت 
مردمان، مايه عزت دين و مس��ير نيل ب��ه امنيت به اذن الهي 
مي دانند که امور مردم جز با وجود ايشان استحکام نمي يابد: » 
فالجنود باذن الل حصون الرعية و زين الوالة و عّز الدين و سبل 

االمن و التقوم الرعية ااّل بهم.« 
واژه امنيت البت��ه در روزگار ما ابعاد گس��ترده اي پيدا کرده 
است که صرفاً پاسداري نظامي از حکومت را در بر نمي گيرد و 
ابعادي چون اقتصاد و فرهنگ نيز نيازمند امنيت براي پيشبرد 

اهداف حکومت هستند. 
  عمران و زيرساخت

از آنچ��ه در ادبي��ات اميرالمؤمنين به عنوان يک��ي از وظايف 
4گانه حکومت برشمرده است؛ يک شق آن مربوط به عمران 

و آباداني کشور است.
رسيدگي به رونق شهرها و روستاهاي بالد و آبادي آن؛ از جمله 
وظايف حاکم طبق اعالميه حکومت امام علي)ع( است. موال 
علي)ع( در ابتداي عهدنامه خويش به مالک اشتر، اين وظيفه 
را مطرح مي کند و آنج��ا که موضوع خ��راج و ماليات را طرح 
مي کند، متقاباًل متذکر مي شود که نخستين اولويت حاکم در 

مصرف ماليات، بايد آباداني و عمران جامعه باشد. 
به عبارتي آماده سازي زيرس��اخت و عمران بالد، محل خرج 

اصلي است که محل کسب آن همان خراج است. 
 اميرالمؤمني��ن)ع( حاکم را متوجه مي کن��د که تالش براي 
تجميع ماليات بدون ايجاد عمران و آب��ادي، به خراب کردن 

شهرها و نابودي بندگان خداوند و زوال حکومت مي انجامد:
» وليکن نظرک في عمارة االَرض اَبلغ من نظرک في اْستجالب 

الخراج الِنهَّ ذلک ال يدرک ااِل بالِعمارة و َمن طلب الخراج بغير 
ِعمارة اَخرب البالد و اَهلک العباد و لم يستقم أمره ااِل قليال«

)بايد نگريستن تو به آباداني زمين، بيش��تر از ستاندن خراج 
باشد که ستاندن خراج جز با آباداني ميسر نشود و آنکه خراج 
مي خواهد، ولي به آباداني نمي پردازد، شهرها را ويران و بندگان 

را هالک مي کند و کارش جز اندکي راست نخواهد آمد.(
  تربيت انسان و اصالح جامعه

شايد از ميان وظايفي که اميرالمؤمنين)ع( در مطلع عهدنامه 
مالک اشتر مي نگارد؛ »استصالح اهلها« را بتوان از مهم ترين 

وظايف حکومت تلقي کرد. 
به عبارتي س��اير ام��ور و وظاي��ف حکومت از جمل��ه اجراي 
سياست هاي مالي، عمران و آباداني و نيز تأمين امنيت در واقع 
بستري براي حکومت هستند که بتواند زمينه را براي سعادت 

و پرورش انسان ها مهيا سازد. 
اصالح انس��ان ها در واقع همان تأثيرگذاري فرهنگي و رشد 
افراد بر مبناي خير و صالح و هدايت آنها براي پيمودن مسير 

آخرت است. 
امام علي )ع( اين وظيفه حاکم را در واق��ع در امتداد وظايف 
امامت جامعه برمي ش��مرد که در حکومت اسالمي به زمامت 
اولواالمر مي تواند تحقق يابد. ايشان ضمن برشمردن وظايف 

امام در جامعه اسالمي، چنين عنوان مي دارد:
» همانا بر امام جز اين نيست که در راستاي مسئوليتي که از 
طرف خدا بر او بار ش��ده اس��ت پند و اندرزها را به مردم ابالغ 
نمايد و در نصيحت و خيرخواهي آنان بکوشد و به احياي سّنت 
پردازد و کيفرها را بر مرتکبين خالف اجرا کند و حقوق مادي 

مردم را به آنان برساند.«
و در جاي ديگري از جمله وظايف امام جامعه را اينگونه مطرح 
مي نمايد: » وظيفه امام است که حّد و مرزهاي اسالم و ايمان 

را به اهل مملکت خويش بياموزد.«
حضرت امير)ع( خود در ايام حکومت کوتاهش کوش��يد تا با 
تبيين معارف ديني در س��طح جامعه، مردمان را از انحرافات 
فکري باز داشته و مسير نيل به س��عادت را بر ايشان بازنمايي 

کند و اينگونه به اصالح مردم بپردازد. 
 آن حضرت براي ني��ل به اين هدف عالي ب��ه چند طرح مهم 

پرداخت که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد: 
1. معرفي جايگاه اهل بيت )ع( در حفظ اسالم 

2. بيان معارف دين احکام قرآن و سنت رسول خدا)ص(
3. آشکار ساختن بدعت ها در حد توان و ظرفيت جامعه

4. پرورش شاگرداني برجس��ته در رشته هاي مختلف و اعزام 
آنان به مناطق اسالمي

۵. تشويق به بيان و نگارش حديث
۶. تفسير قرآن و تدوين علم نحو و تربيت مفسر.

  وظايف حکومت در پرتو ايدئولوژي اسالمي
امام از ايدئولوژي غالب بر وظايف حاکم غافل نيست و بالفاصله 
پس از برش��مردن کارکردهاي اصلي حکوم��ت در عهدنامه، 
همه اين وظايف حکومت را ذيل ايدئولوژي ديني برمي شمرد 
و مالک اش��تر را اينگونه به حرکت بر مبناي موازين اس��الم 
، َو ايثاِر طاَعِتِه، َو اتِّباِع ما اََمَر  سفارش مي کند: » اََمَرُه بَِتْقَوي اللِّ

بِِه فِي ِکتابِِه: ِمْن َفرائِِضِه َو ُسَنِنه.«
در واقع ايشان حکومت اسالمي را صرفاً موظف به اجراي موفق 
برخي وظايف حاکميتي نمي داند و ارزش آن را زماني پررنگ 
مي داند که مسير و فضايي که خدمات حکومت در آن به مردم 
منتقل مي شود، در راستاي اهداف اسالمي و الهي قرار گيرد. 

  خالصه کالم
بررسي جمله آغازين عهدنامه مالک اشتر)ع( نشانگر آن است 
که اين مکتوبه چه ميزان از انس��جام و قوتي برخوردار است و 
جمالت نخست آن پيش از هر سفارشي وظايف اصلي حکومت 
و فضاي ايدئولوژيکي که بايس��تي اين وظايف ذيل آن انجام 

گيرد، روشن مي سازد. 
اين وظايف 4گانه اقتصادي، امنيت��ي، فرهنگي و عمراني در 
واقع بايستي به عنوان هس��ته مرکزي و مهم ترين وظايف هر 
حکومتي برشمرده شود که مغزافزار حکومت بايستي در اين 
حوزه ها معطوف و جهت دهي ش��ود تا مسير سعادت به انجام 

برسد.

س�ربازان و لش�کريان، مهم ترين ابزار تأمين 
امنيت عموم�ي )در داخ�ل و خ�ارج مرزها( 
به ش�مار مي روند ک�ه در سراس�ر نامه مالک 
اش�تر تأکي�دات فراوان�ي ب�ر اهمي�ت ارج 
نهادن ب�ه آن�ان و بهره ب�رداري شايس�ته از 
اين ظرفيت براي تأمين امنيت ش�ده اس�ت. 
چنانکه اميرالمؤمنين سپاهيان را دژ رعيت، 
زينت مردم�ان، مايه عزت دين و مس�ير نيل 
به امني�ت ب�ه اذن اله�ي مي دانند ک�ه امور 
مردم جز با وجود ايشان اس�تحکام نمي يابد

در زم�ان خليف�ه دوم و در حالي که رس�م 
ب�ر تقس�يم غنايم پ�س از فتوح�ات ميان 
لشکريان و س�ران بود، حضرت امير)ع( در 
مش�ورتي به عمربن خطاب از وي خواست 
به جاي توزي�ع اين غنايم و ام�الک و. . . در 
ميان مردم آن را به عنوان پش�توانه دولت 
اسالمي حفظ نموده و در مصارف اجتماعي 
ب�ه کار بن�دد. اين موض�وع نش�ان دهنده 
تدبير و دورانديش�ي حضرت در پيش بيني 
وظيف�ه مه�م حکوم�ت مبن�ي ب�ر تأمين 
درآم�د و اعمال سياس�ت هاي مالي اس�ت

مالکچگونهبایدحکومتمیکرد

در فرهنگ اسالمي، حجاب هم يک ارزش در کنار ارزش هاي 
ديگر اس�ت؛ بدحجابي و بي حجابي نيز منکري در کنار ديگر 
گناهان. اما چرا متفاوت با آن برخورد مي ش�ود؟! براي پاسخ 
به اين سؤال بايد ماهيت اين ارزش را از نظر ديني و فرهنگي 
شناخت. نيم نگاهي هم مي توان به تجربه رسمي و غيررسمي 
40 س�اله انقالب اس�المي در مواجه�ه با اين ارزش داش�ت. 
حجاب مسئله اي دست اول اس��ت از اين جهت که نمادين است؛ 
نمادي است از ارزش هاي عميق ديگري به نام حيا و عفاف که در 
مرد و زن مشترک هستند. دسِت اول اس��ت، زيرا در کنش هاي 
اجتماعي و ارتباطات ميان فردي، خصوصاً در روابط بين زن و مرد، 
آثار و کارکردهايي دارد يا محرک عمل مي نمايد يا جلوي تحريک 
را مي گيرد. از عالئم اس��المي بودن يک کش��ور براي س��ايرين، 
حجاب زنان است؛ نماد مسلماني يک فرد در جوامع غيرمسلمان 
نيز حجاب بانوان است. يک بانوي تازه مسلمان يوناني پس از سه 
سال که مسلمان مي شود از س��وي خانواده طرد شده است. پدر 
وي با س��اير اعمال عبادي او مانند نماز و روزه مش��کلي نداشته 
ولي نمي توانسته با حجاب او کنار بيايد! گويي حجاب به تنهايي 
يک شعار و يک فرياد بلند است؛ به چيزهايي دعوت مي کند و از 
چيزهايي باز مي دارد. پس اثرگذاري اش در کنش هاي اجتماعي، 
حتي از جنس نماز و روزه هم نيست و حساب ديگري بايد برايش 
باز کرد. مي توان نتيجه گرفت که حساس��يت اجتماعي پيرامون 
حجاب به اندازه ارزش هاي ديگر نيست؛ متفاوت است و گاه ضريب 

چند برابر مي خورد. 
اما همين حساسيت اجتماعي باال که باعث وزن زياد توجه به آن 
مي شود، گاه عليه خود حجاب عمل مي نمايد! اگر مالحظاتي در 
مورد آن رعايت نشود: دين اسالم يک نگاه سيستماتيک و ذوابعاد 
دارد؛ به همين دليل براي اثرگذاري، م��واردي بايد در کنار هم و 
با هم عمل نمايند. حجاب نيز اين گونه است و تک عاملي نيست. 
حياي زنانه در کنار غيرت مردان��ه معنا پيدا مي کند. زِن خياباني 
هس��ت چون مرِد خياباني وجود دارد! عفاف فقط شامل پوشش 
)حجاب( نمي ش��ود بلکه نگاه کردن، س��خن گفت��ن، راه رفتن و 
آرايش کردن را هم در بر مي گيرد. چه بسيارند زنان چادري اي که 
زير چادر خود، آرايش و پوشش نامناسب دارند! اخيراً برخي زنان 
چادري در خيابان ها سيگار مي کش��ند! آنها مي دانند که سيگار 
با چادر جمع نمي ش��ود؛ بقيه ه��م تا اين را ديدن��د فهميدند که 

چادري هاي فِيک هستند!
اگر ازدواج ها بهنگام نباش��د، اگر زندگي هاي خانوادگي محکم و 
استوار نباشد، اگر مردان و زنان به روابط با نامحرم دقت ننمايند، 
اگر پدران و مادران، دختران و پسران شان را با ارزش هاي شرعي 
و عرفي آش��نا نکنند، اگر م��دارس براي تبيين و دروني س��ازي 
فرهنگ اسالمي ايراني مايه نگذارند، اگر رسانه ها ترويج صحيحي 
از فرهنگ اس��المي و پوشش مناس��ب و برخورد صحيح بين دو 
جنس مخالف نداشته باش��ند، نبايد انتظار داشت که حجاب در 
جامعه رشد کند! پس حجاب يک موضوع مستقل نيست و دروِن 
شبکه اي از موضوعات متعدد و متنوع قرار مي گيرد؛ بدحجابي و 
بي حجابي نيز به خودي خود ايجاد نمي شود و علل مختلف فردي، 
خانوادگي و اجتماعي دارد. از اين منظر که نگاه شود، نتيجه اين 
است که حجاب نبايد يک موضوع دست اول باشد و تا به بسياري 
از مسائل ديگر توجه نشود حجاب در کشور به جايگاه درخور شأن 

جامعه اسالمي نمي رسد. 
در نهايت بايد دانس��ت که حج��اب هم از باالتري��ن اولويت هاي 
فرهنگي به شمار مي آيد زيرا حساس��يت اجتماعي پيرامون آن 
باالست و از اين حيث شايسته است يک روز را در سال به نام »روز 
عفاف و حجاب« نامگذاري کرد تا يادآور دش��مني عده اي با اين 
ارزش باشد. از س��وي ديگر هم بايد توجه داشت که حجاب، تنها 
ارزش اسالمي نيست و بايد آن را در کنار ارزش هاي ديگر ديد. با 
داش��تن اين دو نگاه، مي توان توصيه هاي رهبر انقالب خطاب به 
روحانيون خراسان شمالي را بهتر فهميد: »… پذيراي جوان ها 
باش��يد. با روي خوش هم پذيرا باش��يد؛ … مدارا کنيد. ممکن 
است ظاهر زننده اي داشته باشد؛ … بعضي از همين هايي که در 
اس��تقباِل امروز بودند…، خانم هايي بودند که در عرف معمولي 
به آنها مي گويند »خانم بدحجاب«؛ اش��ک هم از چشمش دارد 
مي ريزد. حاال چه کار کنيم؟ ردش کنيد؟ مصلحت اس��ت؟ حق 
است؟ نه، دل، متعلّق به اين جبهه اس��ت؛ جان، دلباخته به اين 
اهداف و آرمان هاس��ت. او يک نقصي دارد. مگر من نقص ندارم؟ 
نقص او ظاهر اس��ت، نقص هاي اين حقير باطن است؛ نمي بينند. 
. . . ما هم يک نق��ص داريم، او هم يک نقص دارد. ب��ا اين نگاه و با 
اين روحيه برخورد کنيد. البته انس��ان نهي از منکر هم مي کند؛ 
نهي از منکر با زب��ان خوش، نه با ايجاد نف��رت.« )1391/7/19( 
يا در ديدار با روحانيون در س��ال 71 » اين واجِب به اين عظمت 
را )امر به معروف و نهي از منکر( که قوام همه چيز به آن اس��ت، 
بياورند در دايره اي محدود، در خيابان هاي تهران؛ آن هم نسبت 
به چند نفر زني که وضع حجابشان مثاًل درست نيست. اين است 
معناي امر به معروف؟! اين است معناي حضور نيروهاي مؤمن در 
صحنه هاي گوناگون جامعه؟! قضيه، باالتر از اين حرف هاس��ت.« 
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