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انبیا و اولیای الهی به عنوان برترین و کاملتررین اررراج مام،رها برا مرجمری برا رویس و وا ر ههرای
مخ لف روبرو بوجهاند که بر ی از آنهاا انبیا و اولیای الهی را پذیرر ه و به ررمانها و ج ر ورات آنهرا رررجن
نهاجهاند و بر ی با وموج شنا ت حقیقت ومروجی آنهراا از پرذیر و اتاعرت انبیرا و اولیرای الهری ررباز
زجهاند .لذا انبیا و اولیای الهی همیشه ن وانس هاند مام،ه آرمانی و مدینه راضله تشرییل جهنرد .جر ررورتی
که ارر مرجم به حقیقت وموجی آنها پی میبرجند و تبس وا ه آنها عمل میکرجندا ج ر یابی بره مدینره
راضله و مام،ه آرمانی ج تیار نی بوج (نک .نهج البالغج ،طبره  .)25آیرا حاکمران الهری برا اباارهرای
ررابشری حیومت میکرجند و یا با از وکار بشری حیومت میکرجند؟
مسئله این پژوهش این ا ت که حیومت و مدیریت جارای از و کار بشری ا ت یا الهی؟ نقش مررجم
جر حیومت و رابطه حاکم با مرجم چگونه ا رت؟ آیرا عرووه برر بروت ونیرت مناروبان از ترر ،داونردا
ا
اعمال ونیت نیا از تر ،داونرد ررورت میریررج؟ نهای را اینیره از جیردراه حعررت علری و ا روما
حقوق بینالملل مدرن چه ت،املی با مدیریت بشری جارج؟
بشری بوجنا ذات حیومت و مدیریت ا ت و با از و کار ررابشرری نبایرد حیومرت را اجاره کررج« .آری
حیما ما از آن دا نیستا لیین اینان رویند ررمانروایی راا ما دا روا نیست» (نه البالغج،ا کروم 40؛
قاار  .)198هرچند منشأ ارلی حاکمیت از آن دا ت ولی داونرد پرذیر حراکم و مقبولیرت آن را بره
مرجم اعطا کرجه ا ت .هرچند حاکم مشروع و شایس ه از تر ،داونرد مناروم مریشروج ولری مررجم بره
مهت وموج ا یار و اراجه وج جر ت،یین زمامدار مخ ارند .الب ه نزم ا ت حراکم شررایطی را کره جر شررع
مشخص شدها جارا باشد .لذا نزم ا ت مرجم عاقونه شایس هترینا رالحتررین و توانمنردتررین را ان خرام
کنند تا ب واند آنها را به ،اجت و کمال بر اند .الب ه همانتور که داوند ا یار و ان خام مسیر زنردری را
به انسان جاجه و جر کنار آن راهنمایانی بررایده ولی انسان مخ ار ا ت از راهنمایی راهنمایران بهرره ببررج و
به کمال بر د یا آنها را برنگایندا هرچند رمراه شوج.
حاکم و زمامدار ا ومی با وموج ان اام از تر ،داوند و عامتا جر مدیریت و حیومت برین مررجم
از اباارهای بشری از ممله اتوع و راار ریری بهرره مریبررج و از علروم بیبری روج بره نردرت ا ر اجه
میکند .لذا حعرت علی با وموج جقت جر بیارریری شا صها و مؤل ههرای نزم جر ت،یرین مردیرانا
جر موارجی به علت تخلف مردیرانا بره عرال آنهرا اقردام کررج (نهج البالغج،ا نامره  .)71جر مروارج زیراجی
حعرت با عبارت «بلغنی» به راار تخلف مدیران میپرجازج و مریرویرد بره مرن برر ر ریده کره یانرت
کرجی (همانا نامه )20؛ بد رر اری کرجی (همانا نامه )18؛ ارر این کار را کرجه باشریا پرورجررارت را بره
شم آورجها امامت را ناررمانی کرجه و امانت وج را ضایع ا های (همانا نامه .)40

پیشینه پژوهش

ادبیات پژوهش

جر این بخش برای رهرم به رر بره ت،ریرف و توضریح بر ری از م راهیم و اررطوحات کراربرجی مقالره
پرجا ه میشوج.
 -1حکومت

ال اظ جولت و حیومت از واژههایی هس ند که هر روز جر ر رانههرای مخ لرف ا ر اجه مریشروند و مرا
ا
اکثرا به ییسان بوجن م،نای مورج ا اجه آنها باور جاریم .اما آیا حیومت و جولت ییی هس ند؟ واژه جولت
)(stateو واژه حیومت ) (governmentاز مهم رین واژههایی ا ت که هر روز جر محارل و ر انههرا شرنیده
میشوج .جر زبان محاوره بیر تخاای این جو واژه م راج ،هم ا اجه میشوند ّاما از لحاظ یا ی ایرن
جو واژه بررا هررم ت رراوت عمررده جارنررد .حیومررت )(governmentا رررروه برره اوررری از ارررراج ا ررت کرره جر
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منابع تاریخی و روایی و شروح نه البالغ ،به تور م ،نابهی به حیومرت و مردیریت علروی پرجا رهانرد
اما هیچ کدام به تور ا ااری به مقوله چشمانداز حیومت علوی از منظر ا ناج بینالمللری و همننرین
چالشهای مدیریت ن ی و م،ارر نپرجا هاند .الب ه پژوهشهرای زیراجی جر حروزه حیومرت و مردیریت
انجام ررر ه ا ت از ممله مو وی و جیگرران ( ) 1398جر مقالره «اررول حیمرانری امرام علری جر
برابر نابرابری ام ماعی»ا به این ن یجه ر یدهاند که حیومت علوی مهم رین الگو بررای برقرراری عردالت
بوجه و جاجرری محور اندیشه و عمل امام علی بوجها ت اما این مقاله ا ناج بینالمللی را مورج برر ری
قرار نداجه ا ت .همننین وا ،ی () 1397ا جر مقاله «رهیارت تمدنی به ان اام امرام جر بردیر رم»ا
تنها با تحلیل واق،ه بدیر ما اشاره میکند که ناب امام علی جر بدیر رم م نا رب برا نیراز مام،ره
مانشین حییمی بوج تا ب واند مام،ه مسلمانی را به وی ارز های ا رومی کشرانده
ا ومی به حاکم یا
ِ
و جر تداوم اقدامهای نبویا ی،نی آزاج ازی انسان از قیرد و بنردهاا تو ر،ه اراجهررریا رسر ر عردالت و
در
آزاجی آجمیرران پرریش ببرررج .جر پژوهشرری جیگرررا جر ک ررام رخسججارخخشردججسیر ججسمخا ججا عل ج
نه البالغ،ا به قلم جلشاج تهرانی () 1395ا جر بام مورقیت حیومت امام علی ابلب با ا ناج بره
نهج البالغج ،و شا ارههایی همنررون «آزاجی و آزاجیررایری»ا «عردالت و عردالتررایی»ا «انسررانیت و
انسانررایی» و «مرجم انری» بحث میکند .جر این نوش ار بهرهریری از اباارهای بشرری جر حیومرت و
مدیریت از جو منظر اندیشه علوی و حقوق بینالملل مورج برر ی قرار ررر ه ا ت.
این پژوهش با رو تحلیل مح وای ا ناج روایی و یره و ا ناج حقوقی بینالمللی انجرام شردها رت.
هد ،از به کارریری این رو ا رراهم کرجن شنا تا بیرنش و تارویری نرو از واق،یرت ا رت ترا از ر رارا
رر ار و عملیرج حعرتا الگویی کاربرجی برای مسائل پیشرو پیدا شروج و از ایرن تریرس بره رهرم الگروی
مدیری ی حعرت و تطابس آن با ت،ریف حاکمیت جر حقوق بینالملل ج ت یارت.
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چررارچوم جیرروان ررانری اجاریا جولررت را اجاره م ریکنررد .حیومررتهررای مرردرن امررروز جارای نهاجهررای
تخاای تامیم ازی و امرا کننده تامیم هس ند .جر واقرع جولرت همران جولرت ملرت ا رت کره بره آن
اشاره کرجیم و حیومت به رروه حاکم و ازوکار امرایی آن اشاره جارج.
حاکمیت به این م،نا ت که جولت منبع نهایی اق دار یا ری جرون ررزمین تحرت حیروم ش ا رت.
حاکمیت جارای جو منبه ا ت :جا لی و ارمی .حاکمیت جا لی به این واق،یت اشاره مریکنرد کره جرون
مرزهای یک جولت هیچ منبع اق داری بانتر از جولت وموج ندارج .حاکمیت ارمی یا ا قول به آن م،نرا
ا ت که جولت های جیگر هویت یک جولت را به ر میت شنا ه و بپذیرند که یک جولت میتوانرد از ترر،
شهروندانش خن بگوید حاکمیت رارمی بره م،نرای روج مخ راری و ا ر قول یرک جولرت جر عررره
بینالملل ا ت هم چنین رکن جیگر جولت مدرن رزمین و قلمرو ا ت .ایرن بردان م،نرا ا رت کره جولرت
اق دار را جرون مرزهای وج که تو ط ایر جولتها به ر میت شنا ه شدها تا اعمرال مریکنرد.
جولت مدرن جارای هیچ اق داری رراتر از مرزهای وج نیست.
حیومت از ُحیما و ارل آن به م،نای منعا مانع شدن برای اروح (راببارر هانیا )248 :1412ا
ن وذناپذیری از ر نه شیطان و جشمنا بازجارندری از ظلم به مرجم ا رت (رراهیردیا 67 /3 :1409؛ ابرن
منظورا 141 /12 :1414؛ تریحیا َ .)46 /6 :1375حا کم و ُحیاما کسانیاند که جر میان مررجم حیرم
و ررمانروایی میکنند (رابب ار هانیا248 :1412؛ ماط ویا .)264/2 :1368حیومت همننین بره
م،انیا ررمانجاجنا تسلطا ررمانرواییا قعاوتا جاوری و پاجشاهی ا ت (علیباباییا .)245/1 :1369
ررع بر مقرام ونیرت و
از نظر شهید مرتعی مطهریا مشروعیت یا ی حیومت امامان م،اوم
امامت آنها بوجه و تبس ان اام الهی شیل ررر ه و به تور تبی،ی جر وا ت مرجم ترأ یری جر مشرروعیت
آن ندارج اما حیومت جر زمان بیبت م رأ ر از اراجه مررجم ا رت کره جر چرارچوم قروانین ا رومی ررورت
میریرج (رنجبرا .)3 :1389
عووه بر واژههایی همنون «حیم و امرةا لطان و ملک»ا واژه حیومت چهار بار جر نه البالغ ،بره کرار
رر ه ا ت که جر ه مورج آن جر طبههای 35ا  36و  127به م،نای حیمیرت و جاوری آمرده ا رت .تنهرا جر
َ َ ْ ََ َ
َ
ْ
َ
َ َ َّ
نامه َ « :53و ال َو ِام ُب َعلیک أن ت ذک َر َما َمعی ِل َم ْن تقد َمک ِم ْن ُحی َوم ٍة َع ِاجل ٍة»؛ و بر تو وامب ا ت بره راتر
جاشر ن آننرره بررر -والیران -پریش از تررو رر رره ا ررتا از حیومررت عرردلی ک ره کررجهانررد؛ ایررن واژه برره م،نررای
حیومتکرجن به کار رر ه ا ت .جرنه البالغ ،برای زمامرداری و رپر ر ی امرور مررجما واژههرای جیگرری
مانند :ملکا نظاما ورتا حیومرتا جولرتا ریا رتا رلطانا ونیرتا تولیرت بره کرار رر ره ا رت (ر. .
طبه 5ا 32ا 65ا 131ا 146ا 186ا 192ا 205ا 216؛ نامره 3ا 31ا 53؛ قارار 176ا 190ا 263ا .)332
از کاربرج این واژران جر م هوم زمامداری و اروح امور مررجما م هروم ارزشری حاکمیرت قابرل رهرم ا رت .از
نظر حعرتا حیومت باید ابااری برای احقاق حقوق مرجمان باشدا نه ت،مهای برای بل،یدن و چپراول مررجم
و بیتالمال؛ حیومت جر نگاه حعرتا مایگاهی برای احقاق حقوقا رس ر عدالتا محلری بررای ردمت

به مرجم ا ت و لذا زمامدارا دم یار و امانتجاری ا ت که باید وظی ه وج را به وبی به انجام ر اند.
 -2دولت

مدیریت و ضرورت آن

از مهمترین و ا ا یترین برنامه های داوند برای هدایت و راهنماییا ر اندن بشر به ت،الیا کمرال و
حد اعوی انسانیتا توانا کرجن انسان بررای مردیریت روجا مام،ره و مهران پیرامرونی ا رت .داونرد برا
ار ال ر ونن و مانشینان وج بر عرره هس یا این مهم را تحقس بخشید (بقره .)30 /برای بهرهمنردی
از منابع الهیا نیاز به امنیت و آ ایش ا ت .نیاز به حاکم و رهبر جر مام،ه ضررورتی ام نرامناپرذیر ا رت؛
وررنه مام،ه به هرا و مرا میرراید (نه البالغ،ا قاار  .)40راهی مرجما حاکمان شایس ه را میپذیرنرد
و راهی با رریبیاری شیطانر انا شایس گان مورج پذیر مرجم قرار نمیریرنرد و رلطهمویران ظرالما
حیومت را جر ج ت میریرند.
 -1مدیریت بشری

از منظر حعرت علی حیومت ماهی ی الهی-مرجمی جارج .ا برات ونیرت و مشرروعیت حیومرتا
الهی و اعمال ونیت و مقبولیت آن مرجمی ا ت .حیومت باید با م،یارهرای الهری و برا وا رت و پرذیر
مرجم و همراهی آنها به رشد و کمال بر د .حاکمران بایرد برر ا رای شایسر گی بررایرده شروند .جر ر رار
حعرت مطالبی جقیقی ومروج جارج کره حاکمران شایسر ه از ترر ،ردا مناروم مریشروند و مشرروعیت
حیومت از تر ،داوند رورت میپذیرج« .از این ّامت کسی را با اندان ر الت همپایره ن روان پنداشرتا
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م هوم جولت به مثابه ییی از تاب،ان حقوق بینالملرل از آبراز تراکنون ج ر خو تحرونت بسریاری شرده
ا ت .اراایش ت،داج جولتهاا بهویژه از قرن رذش ه بدین وا هم منشاء بر ی مناقشات بینالمللری و هرم جر
بر ی موارج علت ارلی به مخاتره ار اجن رلح و امنیت بینالمللی بوجها ت .با ومروج اهمیرت شرایان تومره
م هوم جولت و رذشت مدتها از زمان شریلریری آنا بره ظراهر هنروز ت،ریرف حقروقی قرانع کننرده و مرورج
امماعی جر این زمینه وموج ندارج .تنها ندی که بره بحرث عناررر تشرییل جولرت مریپررجازجا «کنوانسریون
حقرروق و تیررالیف جولررتهررا» مو رروم برره کنوانسرریون مون رره ویردئو ا ررت کرره جر مریرران ه مررین کن ررران
جولتهای آمرییایی جر  26ج امبر  1933تدوین و جر ال  1934نزمانمرا شرد .مراجه  1ایرن رند عناررر
تشررییل جهنررده جولررت را چهررار عامررل الررف :رررزمینا م :مم،یررت همیشررگیا ا :حیومررت و ج :توانررایی
برقراری ارتباط با ایر جولتها میجاند .ارلی که زیربنای این عنارر را تشییل میجهد مرؤ ر بروجن جر واحرد
رزمینی ا ت .با وموج رذشت زمان از تاویب این کنوانسیون و منطقهای بوجن آنا شررایط منردرا جر ایرن
ند اهمیت وج را به عنوان مبنای ارلی ت،ریف جولرت ح رک کرجها رت و ضررورت تحقرس ایرن عناررر جر
بحث جولتهای تازه تأ ی منبه ررعی یار ه ا ت (رنجبریان و ررح زاجا .)256-255 :1394
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ّ
حرس ونیرت ّ
راّ ایشران ا رت و میرراث
هررا نمیتوان پرورجه ن،مت ایشران را جر رتبرت آنران جاشرت...
مخاوّ آنان» (نه البالغ،ا طبه  .)2از ترری مقبولیت آن به مرجم واررذار شردها رت.
پیامبر
«ارر نبوج حعور حاضر و قیام حجت به اتر وموج یاری کننده و ارر نبوج عهد الهی کره ردای ت،رالی از
جانایان ررر ه تا بر یری ظالم و رر نه ماندن مظلوم راضی نشوند هر آینه ریسمان و مهرار شر ر وررت
را بر کوهان آن می اندا م» (همانا طبه  .)3لذا جر ان خام مدیریت حا کما داوند به عنروان اینیره از
تمام همه امور بشر آراه ا تا شایس هترین را ان خام و مناروم مریکنرد و مررجم بره عنروان اینیره حرس
ان خام و اراجه جارند میتوانند و مخ ارند شخص مناوم از تر ،دا را بپذیرند و جر جنیا و آ رت ر ر گار
شده و به مسیر کمال و ،اجت ان خام کنند و یا به هر جلیل ررج شایس ه حیومت را کنار نهاجه و شرخص
جیگری را هرچند را د برراینند و به قهقرا رر ه و قوط کنند و تنها جر تأمین جنیای وج بیوشند .جر ایرن
اوّ وا ،ی جر پژوهشی به این ن یجه ر یده که ناب امام علری جر بردیر رم م نا رب برا نیراز
مانشین حییمی بوج تا ب واند مام،ه مسلمانان را به روی ارز هرای ا رومی
مام،ه ا ومی به حاکم یا
ِ
کشانده و جر تداوم اقدامهای نبویا ی،نی آزاج رازی انسران از قیرد و بنردهاا تو ر،ه اراجهررریا رسر ر
عدالت و آزاجی آجمیان پیش ببرج (وا ،یا .)1 :1397
حعرت علی پذیر اولیه حیومت را با رضایت مررجم جانسر ه ا رت .هرچنرد اعمرال حاکمیرت از
َ َ ُ َّ َ َ
ُ
سرلمی َن» (ابرنا یررا :1385
تر ،ج ورات شرعی و الهی ممین واهد بوج« .نتیون إن عن َرضری الم ِ
190/3؛ ابررنابریالحدیرردا  .)9/11 :1404وی جلیررل عرردم پررذیر حیومررت مرررجم را جر اوضرراع رراّ
چنین بیان میکند« :ارر مرجمان بر تو رررج آمدنردا آننره بره ترو ررمران
یا ی از قول ر ول دا
جاجهام به ما آور و امرشان را به عهده ریررا وررنره روج را بره کنراری ررروجآر و آنران را واررذارا پر چرون
مرجمان از اترارم پراکنده شدندا به ناچار ج ت ررو هش م و رار جر چشرما جیرده رررو بسر م و روج را بره
کناری کشیدم» (ابنابیالحدیدا .)326/20 :1404
بی،ت و رضایت مرجما بب میشوج مرجم وج را م ،هرد و مل رام بره پیرروی و همراهری برا حیومرت و
حاکم کنند تا حاکم ب واند شایس گیهای روج را برهکرار بنردج و احیرام روج را تحقرس بخشرد .علری
میررمایرد :مررجم برا مرن بی،رت کرجنردا نره نا وا ر ه و نره از روی امبرارا بلیره ررمرانبررجار و بره ا یرار
(نه البالغ،ا نامه  .)1مرجم که با ا یار و ان خام کسری را قبرول کررجه و بره حیومرت برمریرایننردا بره
ج ورات وی پایبند واهند بوج .به بیان رریح حعرتا کسی بر مرجم حس حیومت و زمامرداری جارج کره
مورج پذیر و مقبولیت مرجم باشد و همراهی و همیاری مرجم را برا روج جاشر ه باشرد .از ایرنرو حعررت
بی،ت را جر مسجد و با حعور بارران و تامیمریران انجام جاجند هر چند به تور تبی،ری جر هرر حیروم ی
ممین ا ت عدهای مخالف باشند.

 -2حکومت و مدیریت بر بشر

 -3مفهوم حقوقی حاکمیت در عصر دولت – ملتها
ا
ارر چه عموما نظام بینالمللی جر روابط بینالمللا به و یله نرابرابری میران یرک قردرت مسرلط و جولتهرای
تحت لطه شنا ه میشوجا اما جر جوران پ از ررلح و ر الیاا از لحراظ حقروقی جولتهرا برهربم ت راوت جر

اندازه منابع و قدرت نظامیا جارای حس حاکمیت برابر تحت حقوق بینالملل شدند .ارر چره ایرن برابرری ممیرن
ا ت جر عمل وموج نداش ه باشدا اما حس حاکمیت برابرا ا ای و بنیان نظام بینالمللی جولت محرور را جر قررن
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حیومت و مدیریت از منظر امیرمومنران مراهی ی بشرری جارج .جر ایرن نگراه زمامرداران و مردیران
انساناند و با محدوجیتهای انسانی نه با علم بیب و روابرط مراورایی حیومرت مریکننرد .اررر روییررج بره
حیومت و مدیریت رراتر از این باشدا حاکمان برای وج و حیومتا شأن ماورایی و قد ی قائل مریشروند
و وج و مجموعه زیرنظر وج را ماون از نقد و ان قاج واهند جیرد .جر حرالیکره علریبرنابیطالرب از
مرجم می وا ت بر حیومت نظارت و آن را نقد کنند (نه البالغ،ا طبه .)216
حعرت هرچند حس حیومت جاش ندا ی،نی از شایسر گیهرای نزم بررای زمامرداری بر رورجار بوجنردا
ولی حس ان خام و مقبولیت را م ،لس به مرجم میجانس ند .م،یار اررلی شریلریرری و تحقرس حیومرت را
رضایت مرجم میجانس ند .حعرت برای مرجم حس ان خام قائل بوج (جلشاج تهرانیا جمالدولت حمجشد:
َ َ َ َ
َْ ْ َ َ ْ َ ُ
رن ا ْررت ْم
م
ر
م
ک
ر
م
أ
ی
ر
ی
ل
ة
 .)143حعرت جر پا خ به رر ار مرجم برای پذیر حیومت ر ند« :ن حام
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َر ِضیت ِبه» (مجلسیا  .)7/32 :1403و جر همان رراز ررموجند من وزیر شما باشم به ر ا ت از امیر.
حعرت بارها بیعوقگی وج را به ریا تتلبی و مردیریت برر مررجم را مهرت ا برات بریعوقگری بره جنیرا و
ریا تتلبی اعوم کرجند ولی برا ای شایس گی و مسئولی ی که داونرد برعهرده وی نهراجه بروج نمریتوانسر ند
نسبت به مشیوتا نارضای یها و انحرارات احسای مسئولیت نداشر ه باشرند .لرذا مریررماینرد« :بره ردا ایرن
ّ
[ک ش کهنه] را از حیومت شما جو تتر جارم؛ مگر آنیه حقی را برپا ازم یرا براتلی را برانردازم» (نهج البالغج،ا
طبه  .)33عدم عوقه و جلبس گی به حیومت جر ررورت ا یراری بروجن ررحیح بره نظرر مریر رد .حعررت
بارهاا بیعوقگی وج را نسبت به حیومت بیان کرجه ا رت .حعررت علری جر زمامرداری بره نظرر اکثریرت
مهت احقاق حس تومه ویژهای جاشت؛ جر حالیکه اکثریرت نمریتوانرد مارداق حرس باشرد .ولری بره کرارراار
میررماید« .باید از کارها آن را بیش ر جو ت بداری که نره از حرس بگرذرج نره ررومانردا و عردالت را رراریرترر بروج و
رعیت را جلپذیرتر»؛ از تر ،جیگرا زمامدار با مام،های روکار جارج که جارای عیوم ا ت« :مرجم را عیربها رت
و والی از هرکسری رااوارتر بره پوشریدن آنها رت» .هرچنرد حراکم پرا و تراهر باشرد؛ کراررااران و مسرئونن
حیومت جارای این م،یار نیسر ند .هریچ یرک از مردیران و زمامرداران برا رابطرههرای بیربشرری حیومرت را اجاره
نمیکنند« .همانا والی انسانی ا ت که آننه را مرجم از او پوشیده جارندا نداند» (همرانا نامره  .)53مرحروم روئی
جر شرح این عبارت آورجها ی،نی والی و حاکم بیب نمیجانند ( وئیا .)286 /20 :1358
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نوزجهم تا بیستوییم تشییل میجهد .حاکمیت به این م،نا ا ت کره حیومرتا قردرت انحاراری و رروحیت
کامل بر رزمین و شهروندان وج جارج .جولت-ملتهای مدید جرمه زیراجی از حاکمیرت جا لری و رارمی را برا
هم ترکیب کرجه ا ت ( .)Hilpold, 2017: 15حاکمیت جا لی به و یله حس انحاراری حیومرت بررای ا ر اجه
ا
از زور جر یک رزمین و مم،یت شنا ه میشروج .حیومتهرا نوعرا حاکمیرت روج را برر یرک رسر ره از اعمرال
م قابل ام ماعی و نهاجهرا شرامل آمروز و پررور ا نظرام قعرایی و اق اراج اعمرال میکننرد .یا رترذاری
عمومیا عرره تسلط حیومرت و بازنمرایی حاکمیرت جولرت ا رت کره از تریرس مهرار و برازتوزیع منرابع م جلری
میشوج .برای مثال مالیات ممعآوری میشوج و جر دمات عمومی و یا ایجراج زیرر را تها ا ر اجه میشروج.
ا
این امر به جولتها یک ری حقوق ذاتی تحت حقوق بینالملل میجهد .مثو حس اعوم منر،ا وارج شردن بره
م،اهدات و قرارجاجها و جاش ن نماینده جر ازمانهای بینالمللی.
 -4حق تعیین سرنوشت و مدیریت بشری در اسناد بینالمللی
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ارل حس ت،یین رنوشت یک ایده مدید محسوم نمیشوجا اما تاریخ ترح ارل ت،یرین رنوشرت جر
شیلی که منجر به ایجراج جولرت ملرت شروج بره ررلح و ر الی جر  1648براز مریرررجج (ا وان رازیرانا
 .)96 :1386امررا بر رری جیگرررا منشررأ آن را جوران ب،ررد از منرر ،مهررانی اول و ارررول مررذکور جر طابرره
ویلسون رئی ممهور آمرییا ذکر کرجهاند و م ،قدندا جر آن زمانا م هوم حس ت،یین رنوشت بره عنروان
رو یا تومیه برای حل و رال یا ی وض،یت قلمروها و امپراتوریهای شیست ورجها ا اجه شرده
ا ت ).(Firstein, 2008: 425-427
ا
منشور ملل م حد به عنوان یک م،اهده چند مانبه که تقریبا به امعای همه کشورهای مهران ر ریده
ا تا ارل مذکور را جر زمره اهدا ،ازمان ملل جانس ه و جر بند  2ماجه1ا منشور تو ر،ه روابرط ملرتهرا
بر ا ای تساوی حقوق و حس ت،یین رنوشت مرجم را بیان میکند .ماجه  55منشور نیا از ایرن حرس مررجم
به عنوان ت،هد جولتها یاج میکند .اما جر منشور رقط به رورت کلی از حس ت،یین رنوشت یاج شدها رت
) .(Firstein, 2008: 425-427جر عمرل اررل ت،یرین رنوشرت بره عنروان مبنرای حقروقی ا ر ،مارزجایی
ا اجه میشد و جر این اوّ میتوان از قط،نامههای م ،دج مجمع عمومی و شورای امنیت رازمان
ملل جر رابطره برا ا ر ،مارزجایی نرام بررج کره از میران آنهرا قط،نامره  1514مجمرع عمرومی تحرت عنروان
«اعومیه اعطاء ا قول به ملرتهرا و ررزمینهرای مسر ،مره» 1و قط،نامره  2625مجمرع عمرومی برا
عنوان «اعومیه ارول حقوق بینالملل رامع به ارول روابط جو انه برین ملرتهرا» 2بره جلیرل تارریح و
ت،ری شان از ارل ت،یین رنوشت به عنوان ییی از ارول حقوق بینالملرل جارای اهمیرت بسراایی ا رت
;1. Declarations on the Granting of Independence to colonial territories and people
Available at: http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r15.htm.
2. Declarations on principles of international Low concerning Friendly Relations and
Cooperation among State in Accordance with Charter of the United Nations, Supra
note156.

مؤلفههای اسالمی مدیریت بشری
ا
حعرت علی رراح ا نقش مرجم جر حیومت را تبیین و بر آن تأکید میکند .وی میررماید« :مرن

نیا برر
نمیتوانم شما را به کاری که نمی واهید واجار کنم» (نه البالغ،ا طبه  .)208پیامبر اکرم
نقش بیبدیل مرجم جر پذیر حاکم و زمامدار تأکید ورزیده ا ت (مجلسیا  .)335 /76 :1403مردیریت
بشری جارای مؤل ههایی ا ت که علیبنابیطالب جر ر ار وج به روشرنی بردان پرجا ره ا رت و برر
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( ی یا .)35 :1373
بر تبس ماجه 1مش ر میثاقین حقوق بشر1966ا همه مرجم از حس ت،یین رنوشت بر ورجار هسر ند
و بر ا ای این حس میتوانند آزاجانه وض،یت یا یشان را ت،یین و آزاجانه به تو ،ه اق ااجیا ام مراعی
ا
و ررهنگیشان بپرجازند .پ از تاویب میثاقین ارل ت،یین رنوشت از یک اررل ررررا یا ری رارا
شد و به عنوان یک ارل حقوقی برای اولین بار بیان کرج که مرجم یک جولت مسر قلا حرس جارنرد آزاجانره
حاکمان وج را ان خام و جارای حیومت جموکراتیک باشرند و جول ععرو نیرا م ،هرد شردند از مدا لره جر
امور جا لی جول جیگر و اشغال رزمین آنها و همننین محروم کرجن مرجم این رزمینها از حرس ت،یرین
رنوشت پرهیا کنند ).(Cassese, 1995: 65
پ از میثاقینا ارل ت،یین رنوشت جر جیگر ا ناج رازمان ملرل م حرد نیرا بیران شرد کره اعومیره
اررول حقروق بینالملررل جر اروّ روابرط جو ر انه و همیراری برین جولررتهرا جر رال 1970ییرری از
آنها تا جر ییی از ارول وج از ارل تساوی و ت،یین رنوشت مرجم به عنوان کمک مهمری بره حقروق
بینالملل م،ارر یاج کرجه و امرای مرؤ ر را جارای بیشر رین اهمیرت بررای بهبروج روابرط جو ر انه برین
جولتها میجاند ).(Shaw, 1996: 256
همننین کمیسیون حقوق بینالملل جر ت سیر ماجه  53کنوانسیون  1969وین رامع به حقروق م،اهردات
این ارل را ماو قواعد آمره بینالمللی تلقی کرجها پ موضع وج را ت،دیل کررج و برا تومره بره رویره جیروان
بینالمللیا جر ترح مسئولیت بینالمللی جولتهاا برای حرس ت،یرین رنوشرت ملرتهرا ارلت قواعرد عرام
الشمول را برمیشمارج و بیان میکندا این ارل ییی از ارول ا ا ی بینالمللی م،ارر ا رت کره منجرر بره
ایجاج ت،هد جر برابر کل مام،ه بینالمللی برای تأیید آن میشوج (ا وان رازیانا .)99 :1386
کمی ه حقوق بشر جر ت سیر عام شماره  12وج اهمیرت حرس ت،یرین رنوشرت را بره شررح ذیرل بیران
میکند« :حس ت،یین رنوشت جارای اهمیت اری ا ت زیرا تعمین و رعایت مو ر حقوق رررجی بشرر و
ترویج و ت،قیب آن به تحقس حس ت،یین رنوشت بس گی جارج و بره همرین جلیرل جولرتهرا ایرن حرس را بره
عنوان ییی از حقوق موضوعه جر ماجه  1میثاقین و قبل از حقوق جیگر بیان نمروجهانرد» .تأکیرد کمی ره برر
حس ت،یین رنوشتا ناشی از این واق،یت ا ت که این حسا شرط ضروری جر بر رورجاری از رایر حقروق
بشری ا ت و انسانها ارر تحت انقیاج باشندا امیان این که حقوق ررجی آنان به تور کامل رعایرت شروج
وموج نخواهد جاشت (عایایا .)385 :1385
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حقوق اولیه و ا ا ی مرجم حس ان خام حاکم و زمامدار ا ت .کسی که ب واند شرایط زندری مطلوم و
مساعد را برای آنها رراهم کند .حعرت علی ا مرجم را جر ت،یین رنوشت یا ی وج آزاج مریجانرد و
این حس را به آنان روشاج میکرج .حعرت میررموج :مرجم جر بی،ت کررجن یرا نیررجن و ت،یرین رررج مرورج
ا
نظررر کررامو آزاجنررد (جلشرراج تهرانرریا  .)606 :1395همراهرری مرررجم ح رری جر اجامرره راها تسررهیلکننررده و
تأ یررذار ا ت و جر رورت عدم پذیر از تر ،مرجم توان اجامه حیات یا ی و زمامرداری ومروج نردارج.
همانرونه که جر من ،ر ینا وارا از جین ارا و امام را تنها رذاش ندا امام ا بی،رت مررجم را
شرط ا ا ی میجانست و بر آن تأکید میورزید .امام از مرجم وا ند به بی،رت روج پایبنرد و ورراجار
باشند .همانرونه که با ل ای اولیه بی،ت کرجند با من هم بی،ت کرجنرد .حعررت نیرا بررای ح رک ا رای
ا وما با ل ا همیاری ریری میکرجند ولی جر مای وج ان قاج هم میکرجند.
جر بینش امیرمومنان ارلا بی،ت مرجم ا ت .زمانی که مرجم برای بی،ت با وی بره رمت منرال وی
رهسپار شدندا بهربم عدم تمایل بر زمامداریا به بب تأکید و پارشاری مررجما آنهرا را بره بی،رت همگرانی جر
میان عمومی –مسجد -ارماع میجهد .بی ،ی عاما کلی و همگانی کره همره ررروههرا و اقشرار مررجم حعرور
جاش ه باشند .مرجما پروانهوار ِررج حعرت ازجحام کرجند ترا آنجرا کره ک رشهرا ناپدیردا عباهرا از جو ار راج و
پیرمرجها لگردمال شردند (منقرریا 65 :1382؛ جینروریا  .)105 /1 :1413ح ری رران نراکثین برا ا یرار
کامل با آن حعرت ج ت بی،ت جاجند (ناظمزاجهقمیا  .)1027 :1385حعرت ررموج ارر کسری کراهرت بره
بی،ت جارجا بی،ت نیند و مرجم یک ردا ر ند از روی رببت نه اکراه رضایت جاجیم (ابرنابری الحدیردا :1404
10 /4؛ ابناعثمکوریا  .)435 /2 :1411بی،ت مررجم نمونره مقبولیرت حراکم جر نراج مررجم ا رتا هرچنرد
مشروعیت حیومت از تر ،داوند به مهت شایس گیهای حاکم و زمامدار ا ت.
 -2تعامل حکومت با مردم

قاج موارس و مخالف مررجم
جر حیومت حعرت علی ا ت،امل با مرجم به اوا وج ر ید .حعرتا ان ِ
را پذیرا بوج .نزمه حیومت و مدیریتا تومه به نظر مرجم ا ت .جر رورتی که حس و رحیح باشردا حراکم
را جر اجاره به ر و برتر،کرجن ض،فهرا وکا ر یهرا کمرک مریکنرد و بره حراکم جر مردیریت به رر یراری
میر اند؛ و جر رورت ناحس و ناروام بوجن نظر آنهاا زمامدار را با وا ت مام،ه آشنا مریکنرد .حعررت
هیچراه با جورکرجن مخال ان برضورز آنان را به ممع شدن جر انههای تیمری و ان جرار ام مراعی روق
نمیجاج (جلشاج تهرانیا  .)114 :1390امام جر حیومت وجا حعرور و همیراری مررجم را کلیرد کرار
میجانست زیرا هد ،وی برقراری عدالت و کار برای مرجم بوج.
از جیگر لوازم ت،امل با مرجما رو بینری و نگراه مثبرت و مب نری برر اع مراج بره مررجم ا رت .برر و،

حیومتهای را د که وج را تار ه مدا بار ه میجانند و به مرجم نگاهی تحقیرآمیا جاجنرد (همرانا )315؛
حعرت میررمایرد« :کسری کره رمرانش بره مررجم نییرو باشردا جو ر ی و محبرت آنهرا را جریاررت کنرد»
( وانساریا .)379/5 :1366
حیومت امری بشری ا ت و مرجم باید جر آن ای ای نقش کننرد .جر ررورت عردم همیراری و رضرایت
مرجما حیومت شیست واهد ورج .با الی کرجن رحنه تو ط مرجما جشمن مرایگاین و بره اشرغال و
رکوم و تار ،رزمین ج ت مییابد .جر رورتی که مرجم رضایت و همیاری با حیومت جاشر ه باشرند؛
حیومتا مق در و پایدار واهد بوج .ج یابی بره رضرایت و وا رت مررجم از نشرانههرای مردیریت بشرری
ا ت .حاکم برای تداوم حیومت باید رضایت مرجم را بد رت آورج .حعررت نیرا بررای پرذیر زمامرداریا
رضایت مسلمانان را مو قرار جاجه بوج (جلشاج تهرانیا دولتآفتاب.)141 :
 -3درخواست مشاوره از مردم

 -4استفاده از نیروی نظارتی (دیده بان)

حعرت علی به نظارت مرجمی عقیده جاشت و ارراجی را برای برر ی امور منطقرهای مریرر ر اج .برا
تومه به نامه  53نه البالغ ،روشن میشوج که حعرت از نیروهای وج برای اتروعر رانی و رراار بررا
کمک میریرج « :رپ جر کرار عرامون روج بینردیش ...پر برر کارهرای آنران مراقبرت جارا و ما و ری
را گو و ورا پیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانی تو جر کارهاشانا واجار کننده آنها ت به رعایرت امانرتا و
مهربانی بر رعیتا و وج را از کارکنانت واپای ارر ییی از آنان ج ت به یران ی رشروجا و رراار ما و ران
تو بر آن یانت همدا ان بوجا بدین رواه بسنده کنا و کی رر او را برا تنبیره بردنی بردو بر ران و آننره بد رت
آورجه بس ان .پ او را وار بدارا و یان یار شمار و تروق بردنامی را جر رررجنش جر آر» .حعررتا واهران
رماش ن نیروهایی ورزیده و راجق و جر تکار برای جیدهبانی و بیان راار ها و اعمال بره موقرع و ملروریری
از رس ر رساج جر مام،ه ا ت .امام جر نامه به قرثمبرن عبرای کرارراار روج جر میرها وی را از آشروم
م،اویه مطلع می ازج .جیدهبانان و نیروهای نظرارتی حعررتا اوضراع منراتس مخ لرف را زیرر نظرر جاشر ند و
امام را از برنامهها و تحونت مخ لف هر منطقه مطلع میکرجنرد .جرنهج البالغج ،مروارج م ،ردجی ومروج
جارج که راار جیدهبان و بازر ان حعرتا بب توبیخ کاررااران شده ا ت.

مدیریت در چشمانداز حکومت علوی و اسناد بینالمللی

حعرتعلی مشورت را پایه و ا ای تامیمریریهرا مریجانرد و روج و زمامرداران را بره مشرورت برا
مرجم وق میجهد و م ،قد ا ت؛ مشرورتا زمامردار را از لغرا برازمیجارج ( وانسراریا .)179/4 :1366
وی جر ر ار وج ییری از حقروق مررجم را ناریحت زمامرداران مریجانرد (نهج البالغج،ا طبره  )34و اجامره
ّ
ّ
میجهد « ّاما حس من بر شما این ا ت که به بی،ت وررا کنیرد و جر نهران و آشریار حرس یر رواهی اجا کنیرد»
(همانا طبه )216؛ «از ر ن حسا یا رای زجن جر عدالت باز مایس ید که من نه برتر از آنم کره طرا کرنما و
نه جر کار ویش از طا ایمنما مگر که دا مرا جر کار ن ک ایت کند که از من بر آن تواناتر ا ت».
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مدیریت بشری به م،نای مدیریت مام،ه با ازوکار بشری و عدم ا اجه از نیروهرای ررابشرری و امرور
بیبی ا ت .جر حیومت علوی با وموج اینیه حعرتعلی عووه برر زمامرداری و وررتا مسرئولیت
رهبری و هدایت مرجم را برعهده جاشتا جر اجاره امور مام،ره برا ا ر اجه از مررجم نسربت بره امرور مام،ره
آراهی و اتوع پیدا میکرج .جر ن یجه حیومت جر ت،امل با مرجم و با وا ت و اراجه آنها م،نا مییابرد چررا
که ارل حیومت مرجم هس ند؛ بدون رضایت و وا ت مرجم امیان ا مرار حیات یا ی وموج نردارج و
جر یک کوم حاکمیت قانون جر رأی امور قرار جارج .الب ه حاکمیت قانون نظریهای چند ومهیا پینیرده و
جر حررال تحررول ا ررت کرره جر مسرریر پررر پرریچ و ررم زمرران از یونرران با ر ان ترراکنون همررواره ج ر خو
مجموعهای از م اهیم و برجاشتهای م اوت بوجها ت .راهی از آن بره م،نرای مسراوات جر برابرر قرانون
ت،بیر شدها ت و زمانی حاکمیت قانون جر تقابل با حیومرت شرخص م،نرا شردها رت .برا تومره بره ر رار
امیرمومنان حیومت به وجی وجا مدای از کارکرج تقد ی ندارج .کارکرجی حیومرت برر مبنرای
حاکمیت قانون برای امرای عدالتا مبارزه با ظلم و ظالما ج گیری مظلوما تأمین ررلحا امنیرت و ررراه
ام ماعی نیازمندانا کارکرجی مقدی واهد بوج .حیومت علوی مهم ررین الگرو بررای برقرراری عردالت
ا ت و جاجرریا محور اندیشه و عمل امام علی جر برابر نابرابریهای ام مراعی بروجه و ایرن مهرم بره
وبی جرنه البالغ ،من،ی شدها ت .تومه به بی،ت مرجم و ارل بوجن مررجم جر حیومرتا ا ر اجه از
جیدهبان و نیروهای نظارتی مهت اتوع از عملیرج کاررااران و اوضاع و احوال حیومتا ت،امل حیومرت
با مرجم و تومه به جر وا تهای آنهاا جر وا ت مشراوره و رررر ن راهکارهرا از مررجم مهرت راماندهی و
اروح امور از مؤل ههای بشری بوجن حیومت و حاکمیت قانون به شمار میروج.
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 ابن اعثم کوری ()1411ا الفتشحا تحقیس علی شیریا بیروتا جارانضواء. ابنابیالحدیدا عاالدینابوحامد (1404ق)ا دمحنه البالغ،ا تاحیح محمد ابوال عرل ابرراهیما قرماک ابخانه آیتالله مرعشی نج ی.
 ابنا یر (1385ق)ا الکا لف التاریخا بیروتا جار راجر.لسانالعمبا بیروتا جارال یر.
 ابنمنظورا محمدبن میرم ()1414ا  ا وان رازیانا مهناز ()1386ا تحشلحقتعسسن منشدتدرچارچشب لل تحیا مجله حقروقی برینالمللیا بهار و تابس انا شماره .36
 وانساریا ممالالدین محمد ()1366ا دمحغمرالحکمودررالکلما تحقیس میررمول الردین محردثارمویا تهرانا جانشگاه تهران.
 وئیا یدحبیب الله ()1358ا نهاجالبماعةف دمحنه البالغج،ا تارحیح ریدابراهیم میرانجیاتهرانا می بة ان وم.
درنه ج البالغجج،ا تهرررانا
 جلشرراج تهرانرریا ماررط ی ()1395ا رخسججارخخشردسیر ججسمخا ججا عل جان شاراتجریاا چاپ جوم.
حکش ججت شفججقتججاریخا
 ررررررررررررررررررررررررررررر ()1387ا جمججالدولججت حمشدرحکش ججتا ججا علجتهرانا ان شارات جریاا چاپجوم.
ا تهرررانا
 ررررررررررررررررررررررررررررر ()1387ا دولججتآفتابرانیی جج، سا ج و ججسمخحکججش ت عل جان شارات جریاا چاپ وم.
 ررررررررررررررررررررررررررر ()1390ا تمازحساتر اختاردنا ج عجیالتدرنهج البالغج،ا تهررانا ان شراراتجریاا چاپ اول.
 جینوریا ابن ق یبه (1413ق)ا اال ا ةوالسسا ،ا تحقیس علی شیریا قما نشر شریف رضی. رابب ار هانیا حسین بن محمد ( 1412ق)ا المفمداتف غمیبالقمآنا جمشسا جارالقلم. رنجبرا مقاوج ()1389ا تأملی جر موضوع مشرروعیت جر اندیشره شرهید مطهرریا مجلره پگراه حروزهارجاجا شماره .279
 رنجبریانا امیرحسینا رررح زاجا مهسرا ()1394ا تحرونت عناررر تشرییل جولرت :از مرو ر بروجن برهمشروعیت؟ا رالنامه مطال،ات حقوق عمومیا تابس انا جوره 45ا شماره .2
 ی یا یدممال ()1373ا تحشل فهش حاکمستدولتهادرپمتشاصلتعسسن منشدجت لتهجاا مجلرهتحقیقات حقوقیا بهارا شماره .120
 شریفالرضیا محمدبنحسین ()1376ا نه البالغ،ا ترممه محمد جش یا تهرانا نشر پیام عدالت. -تریحیا رخرالدین بن محمد ()1375ا جمعالبحمینا تهرانا می بة المرتعویها ملد .6
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 عایایا ار ()1385ا حمایتازاقلستهادرحقشقبسنالمللا تهرانا ان شارات نورعلم. علیباباییا بومرضا ()1369ا فمهنگعلش  سا ا تهرانا وی .کتابالعسنا قما هجرت.
 رراهیدیا لیل بن احمد ()1409ا  مجلسیا محمدباقر ()1403ا بحاراالنشارالجا عةلیرراخباراألئمةا ألهطهارا بیروتا جار إحیراء ال رراثال،ربی.
 ماط ویا حسن ()1368ا التحقسقف کلماتالقمآنالکجمیما تهررانا نشرر وزارت ررهنر ،و ارشراجا ومی.
 منقریا ابوال عل ناربن مااحم منقری ()1382ا وقع،صفسنا تحقیس عبدالسوم محمد هارونا قرمامی بة آیتالله مرعشی.
اصشلحکمران ا جا 

 مو ویا ید محمد حسینا محسن مر لپور و هاجی زینی ملک آباج ()1398اروییرج تمردنیا پراییا و زمسر انا جوره
دربمابمنابمابمیاجتماع ا یره پژوهی اهل بیت
عل
5ا شماره .9
دجججمحزنجججی 1110صجججحاب  نررراظمزاجهقمررریا یداررررغر ()1385ا اصجججحابا جججا علجججا سمالمش نسن ا قما ان شارات بو ان ک ام.
 وا ،یا ید علیرضا ()1397ا «رهیارت تمدنی بره ان ارام امرام جر بردیر رم»ا جسمخپووهج اهجلروییرج تمدنیا بهار و تابس انا جوره 4ا شماره .6
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