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الخلاصة
تعتبر الخدمات العامة مين المبيادئ البنيويية للحقيوق العامية ،وهيي عبيارة عين الفعالييات العامية التيي تقيوم بهيا الحكومية او اي كييان خياص نيابية عين
الحكومة ،ويحظى هذا المبدا باهمية كبيرة لدرجة ان الدولة التي تفتقر الى القدرة على تقديم الخدمات العامة ،تفقد الجدارة في البقاء .ويعتبير الأميام
علي (ع) ايضاً ان احد واجبات الحكومة يتمثل في تقديم الخدمات العامة ويعتبر اهمالها من عدم كفاءات الحكومة .فالنصوص في نهج البلاغة تد ّل
علييی ا ّن الحكوميية ملزميية بتقييديم الخييدمات العاميية فييي المجالييأت الأجتماعييية والثقافييية والتعليمييية والعسييكرية والقضييائية والأدارييية والمالييية والتجارييية
والصناعية وباعتباره نموذجاً عملياً ادارياً فهو يتطرق للتعبير عين الخيدمات العامية التيي تقيدمها الحكومية العلويية ويتنياول قضيايا ثقافيية وتربويية وتعليميية
وقانونية وامنية .من وجهة نظر نهج البلاغة ،يجب ان تقوم الخيدمات التيي تقيدمها الحكومية لعامية النياس عليى مبيادئ المسياواة والصيبر والأسيتمرارية
والتوكل على الله وعدم المنة ،بحيث تلتزم الحكومة نفسها بهذه المبادئ.
الكلمات المفتاحية :الحقوق العامة ،الخدمات العامة ،نهج البلاغة ،حقوق المواطنين على الحكومة.

مربیة بجامعة پیام نور (الکتاب المسئول) )(mahdy_1338@yahoo.com
استاذ معید في جامعة پیام نور )(smsadri42@gmail.com
استاذ معید في جامعة پیام نور )(delafkar@pnu.ac.ir

41

فصلیتان علمیتان – محکمتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2

المقدمة واشكالية البحث
يحتاج الشخص الحكيم الى الينظم مين اجيل ان يحييا حيياة اجتماعيية
وان يرى كل شيء مبنياً عليى القيانون ،ولكين الحيياة المنتظمية ليسيت
كل ما يحتاجه الأنسان .الأنسيان عطيش للعدالية وليأ ينفعيه النظيام فيي
السجن .وعلاوة على ذلك ،فقد اظهرت التجربة انه يعمد الى مخالفية
النظام من اجل الأطاحة بقسوة الظلم .ولذلك فيا ّن قيمية النظيام تكمين
وبنيياء علييى هييذه
فييي كونييه مقدميية للعداليية (كاتوزيييانً .)3 :9404 ،
البشر المجتم َع المدني والحكومة .ومع خضوع الأنسيان
الحاجةَ ،قب َل ُ
للحكوميية فقييد اصيييبل المجتمييع مك َّونييياً ميين شيييريحتين همييا اليييرئيس
والمييرؤوس (پ يروين .)44 :9414 ،وتييدور جميييع المناقشييات الرئيسييية
حيييول تنظييييم العلاقييية بيييين الشيييريحتين .ولتنظييييم العلاقييية بيييين هييياتين
الشييريحتين ،انشيييئ فيييرع ميين عليييم القيييانون تحييت عنيييوان "الحقيييوق
العامة" .وبالتالي ،فان السيجل التياريخي للحقيوق العامية ييرتب ارتباطياً
مباشييراً بتيياريخ الحكوميية (پ يروين2193 ،م .)44 :وهكييذا ،يييذكر فييي
تعريييف الحقييوق العاميية انهييا علاقييات الييأفراد بييالمجتمع (والييذي يمثييل
وحييدة سياسييية) او مييع المرافييق العاميية لهييذا المجتمييع (مثييل الييأدارات
والوزارات) ،وكذلك العلاقات بين اثنين او اكثر من المجتمعيات (مثيل
علاقيييات البليييد ميييع البليييدان اليييأخرى) او مؤسسيييتين عيييامتين او اكثييير
(جعفري لنگرودي .)94 :9449 ،تعتبير الحقيوق العامية بصيفتها فرعياً
ميين علييم القييانون ذات مبييادئ اساسييية ،اهمهييا مبييدا الخدميية العاميية
(گرجي .)17 :9401 ،وتتماشى الخدمات العامة مع تلبيية احتياجيات
عامة الناس .وتختلف الأحتياجات البشرية مين وقيت ليأخر ،حييث ليم
يكن البشر قادرين عليى تلبيية جمييع حاجياتهم ،ومنيذ المراحيل اليأولى
للحضييارة ،كيييانوا يعتبيييرون ان السيييلطة الحاكميية مسيييؤولة عييين بعيييض
الشؤون .ولكين ميع تقيدم الحضيارة الأنسيانية ،تتغيير احتياجيات النياس
ايضاً ،حيث اصبل وجود الدولة والسلطة الحاكمة اكثر اهمية في تلبية
هذه الأحتياجات تدريجياً وتم تشكيل الخدمات العامة .والسؤال الذي
يطييرح نفسييه هنييا هييو :مييا هييي منزليية مبييدا الخييدمات العاميية فييي نهييج
البلاغة كمصدر اسلامي موثوق؟ الجواب على هذا السؤال هو الهيدف
الرئيسي من هذه المقالة.
اهمية البحث وضرورته
توجيييد فيييي جمييييع المجتمعيييات علاقيييات وفييييرة كثييييرة بيييين الملييياك
والمسيييتاجرين واربييياب العميييل واليييأجراء والتجيييار والعملييياء والضيييباط
والجنييود وجبيياة الضييرائب ودافعييو الضييرائب ومييا الييى ذلييك .وتمثييل
الحقوق مجموعة من هذه القواعد وتقوم بتنظييم كافية هيذه العلاقيات.
هييذه هييي طبيعيية اي مجتمييع متحضِّ ير يبييذل قصييارى جهييده لتجنييب
العنف .ومع ذلك ،فا ّن كيل نيوع مين هيذه العلاقيات يقيود اليى قاعيدة
خاصة ،والحق العام هو شيكل مين اشيكال العلاقيات الأجتماعيية التيي
تنشا بين من يملكون السلطة ومن يطيعون السيلطة .اصيبحت الحقيوق

العاميية فييي الوقييت الحاضيير بالغيية الأهمييية ،وعلييى الييرغم ميين مشيياركة
المييواطنين علييى نطيياق واسييع فييي ممارسيية السييلطة ،فييان وجييود سييلطة
سياسيييية واداريييية هيييو مييين السيييمات الأساسيييية للمجتمعيييات الحديثييية
(دومشيييل ولييألومي ييير .)99 :9474 ،فيييي فلسييفة الحقييوق ،عنيييدما
يجري الحديث حول اساس الحقوق ،يفترل بنا العثيور عليى المصيدر
الأساسي كامر الزامي .بناء عليى الهيدف الرئيسيي نفسيه ،فيان السيؤال
الأول الذي يجب طرحيه هيو لمياذا يجيب ان يطياع القيانون؟ مين ايين
تنشييا قييوة نفيياذ الحقييوق؟ فييي مبييادئ الحقييوق العاميية ،يييتم تتبييع هييذه
البحوث على نطياق اضييق (كاتوزييان .)7 :9404 ،ومين اهيم مبيادئ
الحقيوق العاميية مبييدا الخدمية العاميية .ولييأ يسيتثنى المجتمييع الأسييلامي
الذي يتمييز بنظاميه الحقيوقي الخياص بيه .وليذلك ،ينبغيي دراسية مبيدا
الخدمييية العامييية تحيييت عنيييوان مبيييادئ الحقيييوق العامييية فيييي المصيييادر
الأسييلامية .احييد هييذه المصييادر هييو نهييج البلاغيية .ونظييراً لعييدم اجييراء
ابحاث خاصة حول مجال بحثنا في نهج البلاغة ،يبيدو ان اجيراء هيذا
البحث امر ضروري.
خلفية البحث
اجريت بعض البحوث حيول مبيدا الخدمية العامية تحيت عنيوان مبيادئ
الحقييوق العاميية واسسييها ضييمن اطييار المقالييأت والكتييب .وميين بييين
الأبحاث التي اجريت فيما يتعلق بنهج البلاغية ،ليم تلياحظ ايية بحيث
حييول الموضييوع قيييد البحييث .ولكيين سيينذكر فيمييايلي بعييض مبييادئ
الحقوق العامة تحت عناوين اخرى تلاحظ في اجزاء من البحوث:
ا) الكتب
 .9گرجي ( )9481في كتاب "اسيس الحقيوق العامية" :تحيدث عين
مبادئ الحقوق العامة واسسها وتطي َّرق اليى مفهيوم مبيدا الخيدمات
العامة ومنزلته في الحقوق العامة.
 .2عباسييي ( )9414فييي كتيياب "اسييس الحقييوق العاميية" :شييرح 92
مبداً من المبادئ والأسس الخاصة بالحقوق العامة وب ّين منزلة مبدا
الخدمات العامة في الحقوق العامة والأسس التي تحكمه.
 .4مانيييدگار ( )9489فيييي كتييياب "الأسيييتراتيجيات السياسيييية لييينهج
البلاغة" :تطرق الى بيان مفاهيم الأمن والرفاهية والتربيية كاهيداف
للحكومة في نهج البلاغة.
 .3دلشييياد ( )9477فيييي كتييياب "حكومييية الحكمييية" :بيييين مفهيييوم
الحكومييية وضيييرورتها ومنشييياها وحقوقهيييا تحيييت عنيييوان اهيييداف
الحكوميية ،وشييرح مفيياهيم العداليية والييأمن والرفاهييية والتربييية ميين
وجهة نظر نهج البلاغة.
ب) المقالأت
 .9گرجييي ( )9411فييي مقاليية "عشييرة دسيياتير فييي الحقييوق العاميية،
لمحة عن مبادئ الحقيوق العامية ومفاهيمهيا البنيويية" :بي ّين وجيود

(مبادئ الحقوق العامة واسسها) دراسة مبدا الخدمات العامة من وجهة نظر نهج البلاغة

المفاهيم المتعددة للحقوق العامية وتطيرق اليى شيرح عشيرة منهيا.
احد اهم هذه المبادئ مبدا الخدمات العامة.
 .2سلطانمرادي ،هابيلي ( )9411في مقالة "حقوق الأنسان في نهيج
البلاغيية" :تطييرق الييى مفيياهيم الخييير والعداليية الأقتصييادية والرفاهييية
الأجتماعيييية ومتابعييية شيييؤون الع ّميييال وحاجيييات الشيييعب والتعلييييم
والتربييية والأخليياق الحسيينة فييي التعامييل مييع النيياس تح يت عنييوان
"حقوق الشعب على الحاكم".
مبدا الخدمات العامة
يعتبر مفهوم الخدمات العامية احيد المبيادئ الأساسيية للحقيوق العامية،
حييث تعتمييد شييرعية الدوليية علييى نسييبة الخييدمات العاميية التييي تقييدمها
بالفعييل ،تلييك الخييدمات اللازميية لحييياة النيياس واحتياجيياتهم المادييية
والمعنوية .لذلك اذا ليم يكين ليدى الحكومية القيدرة عليى القييام بهيذا
الواجب او لم تكن تعرف كيفية القييام بيذلك ،فسيوف تفقيد جيدارتها
في البقاء (كاتوزيان.)31 :9404 ،
تعريف الخدمات العامة
هناك عدة تعاريف في سياق هذا المفهوم نشير اليها فيمايلي:
 .9الخدمة العامة عبارة عن نشاط عمومي تتم الموافقية علييه مين قبيل
الحكومة او المش ِّرع ،وييتم اتخياذ قيرار القييام بيه وتنفييذه مين قبيل
ف الخدميية العاميية
الشخصييية الأعتبارييية للحقييوق العاميية .كمييا تُ َعي َّر ُ
بانها نشاط عام يقوم به كييان خياص وفقياً لقواعيد قانونيية محيددة
تتضمن امتيازات او واجبات( .عباسي.)917 :9414 ،
 .2الخدمة العامة عبارة عن نشاط ضروري لتحقييق المصيلحة العامية.
وبهذا المعنى ،تعتبر الخدمة العامة نشاطاً يتمثيل فيي تيوفير المرافيق
وتقديم الخدمات( .رضايي زاده)225 :9485 ،
 .4الخدمات العامية هيي الخيدمات اللازمية لتلبيية الأحتياجيات وتيوفير
المصييلحة العاميية ولييأ تخضييع للعلاقييات الحييرة او قواعييد الحقييوق
الخاصة ،وتقوم الحكومة بادارتهيا او ممارسية الرقابية عليهيا بطريقية
او باخرى( .امامي و استوار سنگري.)48 :9488 ،
 .3التعرييف الميياهوي او الييوظيفي للخدميية العاميية هيو الأفعييال التييي يقييوم بهييا
شخص سعياً لتحقيق المصلحة العامة( .گرجي)911 :9481 ،
 .5تقتصيير الخييدمات العاميية علييى تلبييية الأحتياجييات العمومييية حيييث يقييرر
رجييال الدوليية فييي فتييرة زمنييية معينيية تلبييية تلييك الأحتياجييات ميين خلييال
مؤسسات القطاع العام او الحكومي( .موسى زاده.)59 :9486 ،
وهكذا يمكننا التعبير عن جميع التعياريف اليواردة فيي هيذا الصيدد
بييان الخييدمات العاميية تمثييل نشيياطاً عام ياً تييتم ممارسييته وفق ياً لقواعييد
الحقييوق العاميية ميين اجييل تلبييية الأحتياجييات العاميية للمجتمييع ميين قبييل
المؤسسات الحكومية والكيانات الخاصة نيابة عن الدولة.

49

انواع الخدمات العامة وكيفية التعامل معها
تقسم الخدمات العامة الى ثلاثة انواع:
النوع الأول)
الخدمات الأدارية العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية.
النوع الثاني)
الخدمات الصناعية والتجارية العامة على شكل انتاج وتبادل.
النوع الثالث)
الخيدمات المهنيية والأجتماعيية العامية عليى شيكل نقابيات عماليية
مثيل نقابية الأطبياء ونقابيية المهندسيين ونقابية المحيامين( .موسييى زاده،
.)54-53 :9404
وعادة ما تتم ادارة الخدمات العامة بثلاث طرق:
 .9ادارة الخييدمات العاميية ميين ق َب يل الحكوميية حصييرياً مثييل الخييدمات
المتعلقة بالطاقة الذرية والنف .
 .2الخييدمات العاميية التييي تقييدمها الحكوميية والقطيياع غييير الحكييومي
بالشراكة ،مثل الخدمات الصحية والطبية.
 .4الخيييدمات العامييية التيييي يقيييدمها القطييياع غيييير الحكيييومي ،مثيييل
الخدمات التي تقدمها النقابات العماليية والكتياب العيدل( .موسيى
زاده)32-34 :9486 ،
مبادئ الخدمات العامة
ويتمثييل الغييرل ميين الخييدمات العاميية فييي تلبييية الأحتياجييات العاميية
والحفاظ على المصيلحة العامية .وبالتيالي فيان الخيدمات العامية تسيتند
الى ركائز تقوم على ثلاثة مبيادئ متفيق عليهيا مين قبيل خبيراء الحقيوق
وتتمثل في الأستمرارية والمساواة والتطيابق ،وعليى مبيداين اخيرين هميا
مبادئ المجانية والحياد واللذان ليم يحظييا باجمياع الجمييع( .رضيايي
زاده.)242 :9405 ،
 .9مبدا المساواة
وبييالنظر الييى المبييدا العييام المتمثييل فييي المسيياواة بييين المييواطنين امييام
القييانون والسييلطة العاميية ،وبمييا ان الخييدمات العاميية تقييدم الييى عاميية
الجمهيور ،فييان مبييدا المسياواة ييينص علييى ان يتمتيع جميييع الأشييخاص
بالتساوي من حيث الفوائد والمنافع والواجبيات الناشيئة عين الخيدمات
العامة والأنفاق العيام بهيدف تيوفير المصيلحة العامية (عباسيي:9414 ،
.)211
 .2مبدا الثبات او الأستمرارية
يجييب تقييديم الخييدمات العاميية بشييكل مسييتمر دون توقييف (امييامي،
استوارسنگرري.)31 :9400 ،
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 .4مبدا التطابق
وينبغيي للخييدمات العاميية ،وفقياً لحاجاتهيا ومتطلباتهييا ،ان تكييون دائمياً
قييادرة علييى التكيييف مييع التغييييرات المحتمليية فييي المصييلحة العاميية.
ويستند مبدا التطيابق اليى فكيرة ان احتياجيات الحيياة الأجتماعيية تتغيير
باسييتمرار ،وتتطلييب المصييالل العاميية ان تتليياءم المؤسسييات الأدارييية
باستمرار مع هذه الأحتياجات (عباسي.)910 :9414 ،
 .3مبدا عدم الأنحياز
ويح ِّظر هذا المبدا اي تح ُّيز يؤدي الى التمييز في اداء الخيدمات العامية
ويعتبره معارضاً لمبدا المساواة (المصدر نفسه .)219 :ويبيدو ان مبيدا
عدم الأنحياز ومبدا المساواة هما وجهان ل ُعملة واحدة( .رضيايي زاده،
.)247 :9405
 .5المجانية
ويعتبر بعض الكتاب ان مبدا الخدمة العامة المجانيية هيو احيد المبيادئ
الأساسييية فييي هييذا المجييال (المصييدر نفسييه .)245 :ويعتقييد مورسييين
هورير ان الخدمات العامة يجب ان تكون مجانية ويجيب ان ييتم تيوفير
تكاليفها من الأيرادات العامة والضرائب (عباسي.)212 :9414 ،
مبدا الخدمات العامة في نهج البلاغة
تتمثيل احيدى اهييم فلسيفات الحكومية فييي تقيديم الخيدمات للشييعب،
ومن هذا المنطلق فا َّن الوكلياء والميوظفين فيي كيل منصيب هيم خُ ي ّدام
للشعب .هذا الأمر مبدا اساسي في النظام الأداري (كاتوزيان:9404 ،
 .)31وطالمييا ان هنيياك مثييل هييذه الأحاسيييس ،فليين يتصييرف مسييؤولو
الحكومة اي تصرف ينطوي على الشعور بملكيتهم للشعب او تر ُّؤسهم
وجههيا اليى جيابر بين
لهم .يقول امير المؤمنين عليه السلام في حكمة ّ
عبد الله الأنصاريَ « :م ْن َكث َُر ْت [ن ْع َمةُ] ن َعي ُم اللَّيه َع َل ْييه َكث َُير ْت َحي َوائ ُج
ال َّناس الَ ْيه َف َم ْن قَا َم للَّه ف َيها ب َما َيج ُب ف َيها َع َّر َض َيها لليد ََّوام َوالْ َبقَياء َو َم ْين
لَ ْم َي ُق ْم ف َيها ب َما َيج ُب َع َّر َض َها لل َّز َوال َوالْ َف َناء»(.الحكمة.)472:
وميين اليينعم التييي انزلييت علييى بعييض النيياس ،نعمي ُة الحكوميية التييي توضييع
تحت تصرف بعض الأفراد كامانية ،وكميا يقيول اميير الميؤمنين علييه السيلام،
ميين كثييرت نعمييه كثييرت عليييه حييوائج النيياس .وفيمييا يتعلييق بالحكوميية ،فييا ّن
متابعة هذه الحوائج كمهمة يسمى خدمة ونظيراً لأنهيا تخيدم المصيالل العامية
فهي تسمى "الخدمة العامة" (گرجي .)911 :9401 ،ان الدولية التيي تفشيل
فييي اداء هييذه المهميية او لييأ تعييرف كيييف یقييوم بهيذا الواجييب فسييوف تفقييد
جدارتها في البقاء (كاتوزيان.)31 :9404 ،
يعتبر علي عليه السلام ان تقيديم الخيدمات العامية وظيفية الحياكم
ويرى ان اهمالها امر يتنافى مع كفاءة الحاكم .بعد ان دعا الأمام عليي
الناس الى قمع معاوية ،اجاب الأفراد الذين قيالوا سينتحرك
عليه السلام َ
يت
معك لو تحركيت قائليا ًَ « :ليأ َين َْبغيي ليي اَ ْن اَ َد َع الْ ُجنْي َد َوالْم ْص َير َو َب ْي َ

ين َوال َّن َظي َيير فيييي ُح ُقيييوق
الْ َميييال َوج َبا َيييي َة ا ْليييأ َ ْرل َوالْق َ
يياء َبييي ْي َن الْ ُم ْسيييلم َ
َضي َ
ين ثُي َّم اَخْ ي ُير َج فييي كَت َيبيية اَت َْبي ُع اخْ ي َيرى اَ َت َق ْل َقي ُل َت َق ْل ُقي َل الْقيدْح فييي
الْ ُم َطييالب َ
الْ َجفير الْفَارغ َو انَّ َما اَنَا قُ ْط ُب ال َّر َحى»(.الخطبة.)991:
انواع الخدمات العامة
تنقسم الخدمات العامة المذكورة فيي نهيج البلاغية اليى انيواع مختلفية
وسوف نشير اليها فيمايلي:
ا) الخدمات الترفيهية
اهتم امير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال اهتمامياً خاصياً ببحيث
الرفاهية ومعيشة الناس والحقوق التيي ينبغيي عليى الحكومية تلبيتهيا فيي
هذا المجال:
 -9اصدر عليه السلام بلاغاً اليى المخنيف بين سيليم اليأزدي اليذي
کييان ُي جبييي الضييرائب يطالبييه فيييه بمراعيياة حقييوق النيياس وتلبييية
الصي َدقَة نَصي يباً َم ْف ُروض ياً َو َح ّق ي اً
حاجيياتهم« :ا َن لَ يكَ ف يي َهي ذه َّ
َم ْعلُوماً شُ َرك ََاء اَ ْه َل َم ْس َك َنة َو ُض َع َف َاء ذَوي فَاقَة َوان َّا ُم َوفُّو َك َحقَّكَ
ص وماً يَي ْو َم
فَ َوفِّه ْم ُحقُيو َق ُه ْم َوالَّيأ َت ْفعَي ْل فَان َّيكَ مي ْن اَ ْكثَير النَّياس خُ ُي
الْق َيا َمييي ة َو ُبؤ َْسييي ى ل َمييي ْن خَ ْصييي ُم ُه ع ْنييي َد اللَّيييه الْ ُف َقييي َر ُاء َوالْ َم َسييي اكي ُن
السبيل»(.الرسالة.)26:
السائلُو َن َوالْ َم ْدفُو ُعو َن َوالْغَار ُمو َن َوا ْب ُن َّ
َو َّ
 -2كميا وظَّيف اميير المييؤمنين علييه السيلام مالييك الأشيتر فيي بليياغ
ارسله اليه بالأهتميام بالوضيع المعيشيي للمحتياجين والفقيراء فيي
ين لَي أ حيلَي َة
المجتمع« :ثُ َّم اللَّ َه اللَّ َه في الطَّ َبقَي ة السُّي ْفلَى مي َن ال َّيذ َ
ين َواَ ْهل الْ ُبؤ َْسى َوال َّز ْم َنى فَا َّن في
لَ ُه ْم م َن الْ َم َساكين َو الْ ُم ْح َتاج َ
اس َت ْح َف َظكَ مي ْن
َهذه الطَّ َب َقة قَانعاً َو ُم ْع َت ّراً َو ْ
اح َفظ [اللَّ َه] للَّه َما ْي
اج َع ْل لَ ُه ْم ق ْسماً م ْن َب ْيت َمالك َوق ْيس ماً مي ْن َغلَّيات
َحقِّه فيه ْم َو ْ
صي ى مي ْن ُه ْم م ْث ي َل ال َّ يذي
صي َوافي ا ْلأ ْسي لَام ف يي كُ ي ِّل َبلَ يد فَييا َّن ل ْلا َ ْق َ ي
َي
ل ْلا َ ْدنَى»( .الرسالة.)54:
 -4وفي جيزء اخير مين رسيالة الأميام عليي علييه السيلام اليى ماليك،
يعتبر علي علييه السيلام ا َّن الأهتميام بيالظروف المعيشيية لجمييع
شرائل المجتمع بما يصلل شؤونهم ،امر من اوامر الليه للحكيام.
بعييد ذكييره لمختليف شييرائل المجتمييع ،يقييول الأمييام علييي عليييه
س َيخْي ُر ُج
السلامَ « :ول ُك ٍّل َعلَى الْ َوالي َحق ب َقدْر َما ُي ْي
ص ل ُح ُه َولَي ْي َ
الْ َوالي م ْن َحقي َقة َما اَلْ َز َم ُه اللَّ ُه [ َتعَي الَى] مي ْن ذَل يكَ الَّيأ بالأ ْهتمَي ام
أست َعانَة باللَّه»( .الرسالة.)54:
َوال ْ
ب) الخدمات الثقافية والتعليمية
يب ِّين الأمام علي عليه السلام هيذا القسيم مين الخيدمات فيي الخطبية
 43من نهج البلاغة تحيت عنيوان حقيوق الشيعب عليى الحياكم فيي
ثلاثة افرع:

(مبادئ الحقوق العامة واسسها) دراسة مبدا الخدمات العامة من وجهة نظر نهج البلاغة

 .9الخدمات الأخلاقية" :النصيحة لكم" في السير والعلانيية وتشيجيع
الناس على محاسن الأخلاق ومكارم الأداب وما فيه خير لهيم فيي
الدنيا والأخرة (هاشمي خوئي.)73/3 :9311 ،
 .2الخدمات التعليميةَ « :ت ْعلي ُم ُك ْم َك ْيلَا ت َْج َهلُيوا» تعلييم النياس ميا فييه
خير لهيم فيي اليدنيا واليأخرة لكيي ليأ يجهليوا (احميدي مييانجي،
9391ه.)622/9 ،
 .4الخدمات التربوية« :تَاْد ُيب ُك ْم َك ْي َما َت ْع َل ُموا»
ج) الخدمات العسكرية
تنص رسالة الأمام علي عليه السيلام اليى ماليك الأشيتر عليى الخيدمات
العامة التي يمكن تقديمها عن طريق الجيش وهي:
 -9حصن الرعية المنيعُ « :ح ُصو ُن ال َّرع َّية»
 -2زينة الولأةَ « :ز ْي ُن الْ ُو َلأة»
 -4سبب عزة الدين« :ع ُّز الدِّين»
 -3طريق تحقيق الأمن ونشرهُ « :س ُب ُل ا ْلأ َ ْمن»
س َتقُو ُم ال َّرع َّي ُة الَّأ بهم»
 -5ثبات شؤون الرعية« :لَ ْي َ
وعندئذ يبين الأمام علي عليه السلام انيه وبالأضيافة اليى الخيدمات
التي قدمها الجيش للرعية فعليه ان يقوم بمايلي:
يين ُج ُنييود َك
اولييأ ً – تادييية الخدميية تحييت ادارة الحكوميية :فَيي َو ِّل م ْ
اَن َْص َح ُه ْم في نَ ْفسيكَ للَّيه َو ل َر ُسيوله َولأ َماميكَ َو[اَ ْط َه َير ُه ْم] اَنْقَيا ُه ْم َج ْيبياً
َواَ ْف َض َل ُه ْم ح ْلماً»( .الرسالة)54:
ثانیاً – الخضوع لرقابة الحكومة« :ثُ َّم َت َفقَّي ْد م ْين ا ُميوره ْم َميا َي َت َفقَّي ُد
الْ َوالدَان م ْن َولَده َما»( .الرسالة)54:
د) الخدمات القضائية
يتطرق امير المؤمنين عليه السلام في هذا الجيزء مين رسيالته اليى ماليك
الأشتر الى السلطة القضائية فيامره بتعيين قال« :ثُ َّم اخْ َتي ْر ل ْل ُح ْكيم َبي ْي َن
يين َليييأ تَضيييي ُق بيييه ا ْليييأ ُمو ُر َو َليييأ
النَّييياس اَ ْف َضييي َل َرع َّيتيييكَ فيييي نَ ْفسيييكَ م َّمي ْ
تُ َم ِّح ُكه»(.الرسالة )54:مب ِّيناً اوصافه وشروطه معتبراً ا َّن الرقابة القضيائية
من وظائف الحكومة «ثُ َّم اَ ْكث ْر َت َعا ُه َد ق ََضائه»(.الرسالة)54:
ه) الخدمات الأدارية
ا َّن المسييؤولين التنفيييذيين للجهيياز الحيياكم يلعبيون دوراً هامياً فييي تييوفير
الخدمات الأدارية لعامة الناس ،ليذلك فيا َّن اميير الميؤمنين علييه السيلام
يامر مالك الأشتر بمايلي:
اولأً) اختيارهم بالأختبار وليس وفقياً لهيوى الينفس« :ثُي َّم انْ ُظي ْر فيي
ا ُمييور ُع َّمالييكَ ف َْاس ي َت ْعم ْل ُه ُم [اخْ ت َييياراً] اخْ ت َبيياراً َو َلييأ تُ ي َولِّه ْم ُم َحا َبييا ًة َواَ َثي َيرة
فَانَّ ُه َما ج َماع م ْن شُ َعب الْ َج ْور َوالْخ َيانَة»( .الرسالة)54:
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ثانیاً) تحديد بعض الصفات والشروط لهؤلأء الأفرادَ «:وتَي َو َخ مي ْن ُه ْم
الصييال َحة َوالْ َقيدَم فييي ا ْلأ ْسيلَام
اَ ْهي َل التَّ ْجر َبيية َوالْ َح َييياء مي ْين اَ ْهييل الْ ُب ُيوتَيات َّ
الْ ُم َت َق ِّد َمة فَانَّ ُه ْم اَ ْك َر ُم اَخْ لَاقاً َوا ََص ُّل اَ ْع َراضاً َو اَ َق ُّل في الْ َم َطامع [ا ْش َيرافاً]
ا ْش َراقاً َواَ ْب َل ُ في َع َواقب ا ْلأ ُمور نَ َظراً»( .الرسالة )54:
ثالث ياً) الرقابيية الدقيقيية علييى اعمييالهم« :ثُ ي َّم َت َف َّق ي ْد اَ ْع َمييالَ ُه ْم َوا ْب َعييث
الصدْق َوالْ َوفَاء َع َل ْيهم»( .الرسالة)54:
الْ ُع ُيو َن م ْن اَ ْهل ِّ
و) الخدمات المالية والأقتصادية
تلعب القضايا المالية والأقتصادية دوراً رئيسياً في المساعدة على تقديم
الخيدمات ميين قبيل قطاعييات مختلفيية ،بميا فييي ذليك الجيييش والقضيياء
والجهاز التنفييذي .ا َّن احيدى طيرق تموييل القطاعيات الحكوميية التيي
تقييدم الخييدمات العاميية تتمثييل فييي فييرل الضييرائب .ويييامر علييي عليييه
َاح ل َم ْن س َوا ُه ْم
السلام مالك الأشتر بهذا الأمر المهم قائلا ً لهَ « :لأ َصل َ
الَّأ بهم»( .الرسالة  ،)54:ويطلب منه جبي الضرائب والألتزام بحقيوق
دافعي الضرائبَ « :و َت َف َّق ْد اَ ْم َر الْخَ َراج ب َما ُي ْصل ُل اَ ْه َلي ُه فَيا َّن فيي َصيلَاحه
َاح ل َم ْين سي َوا ُه ْم الَّيأ بهي ْم ليأ َ َّن
َو َصلَاحه ْم َصلَاحاً ل َم ْن س َوا ُه ْم َو َليأ َصيل َ
اس كُلَّ ُه ْم ع َيال َع َلى الْخَ َراج َواَ ْهله»(.الرسالة.)54:
النَّ َ
ونظييراً لأهمييية الموضييوع ،فقييد بي َّين الأمييام علييي عليييه السييلام فييي
الرسالة  59من نهج البلاغة قوانين جبايية الضيرائب والخيراج وانظمتهيا
في خطابه للمسؤولين.
ز) الخدمات التجارية والصناعية
ب ي َّين امييير المييؤمنين عليييه السييلام فييي البداييية مكانيية الأشييخاص الييذين
يق ِّدمون الخدمات التجارية والصناعية قائليا ًَ « :ليأ قي َوا َم لَ ُهي ْم َجميعياً الَّيأ
الص َنا َعات في َما َي ْج َتم ُعو َن َع َل ْيه م ْن َم َرافقه ْم َو ُيقي ُمونَي ُه م ْين
بالتُّ َّجار َوذَوي ِّ
يين التَّ َرفُّييق باَ ْيييديه ْم[ -م َّمييا] َمييا َلييأ َي ْبلُغُيي ُه ر ْفييي ُق
ا َْسيي َواقه ْم َو َي ْكفُييونَ ُه ْم م َ
َغ ْيرهم»(.الرسالة)54:
ويقسم الأمام هذه الطبقة من المجتمع الى ثلاث فئات:
ِّ
ْ
 -9التجار المقيمون« :ال ُمقيم م ْن ُهم» ( .الرسالة )54:
 -2التجار الذين يرحلون باستمرار« :الْ ُمضْ َطرب ب َماله»( .الرسيالة)54/
المضطرب من مصدر «ضرب» وعندما يستخدم عليى وزن افتعيال
يتحيييول حيييرف «ت» اليييى «ط» .وليييذلك فيييا َّن المقصيييود مييين
اضطرب بماله ،انه ضيرب فيي اليأرل بماليه (شوشيتري:9474 ،
.)570/0
الصنّاع« :الْ ُم َت َرفِّق ب َبدَنه» ( .الرسالة )54:
ُّ -4
وبييالنظر الييى ا ّن هييذه المجموعييات الثليياث هييي المصييادر الرئيسييية
للمصلحة واسباب الحياة ومعدات الراحة من مواقع بعيدة وصعبة ،فيا َّن
النظر في شؤونهم من ق َبل الحاكم من اجل تقيديم خيدمات افضيل امير
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فصلیتان علمیتان – محکمتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2

مرغوب فيه .يقول الأمام علي لمالكَ « :ت َف َّق ْد ا ُمو َر ُه ْم ب َحضْ َيرتكَ َو فيي
َح َواشي بلَادك» ( .الرسالة )54:
في جزء من الخطبة  07من نهج البلاغة ،يشير امير المؤمنين علييه
السلام الى عيدد مين الخيدمات العامية التيي قيدمها هيو نفسيه كحياكم
اسلامي:
 )9العمييل بييالقران« :اَلَي ْم اَ ْع َمي ْل فييي ُك ْم بالثَّ َقييل ا ْليأ َ ْك َبر» .يقييول شييارحو
نهج البلاغة ان المقصود بالثقل الأكبر هو القران الكريم (ابن مييثم
البحراني .)414/2 :9462 ،وفقاً لما جاء في مبدا الحكومة التيي
يسودها القانون في الفقه العليوي ،فيان العميل بتعياليم القيران يعنيي
العميل بالقييانون .ان الخدميية الييأكثر جييدارة والتييي يمكيين ان تقييدم
للشعب من قبل الدولة هي العمل بالقانون.
 )2رفييع راييية الأيمييانَ « :ق ي ْد َر َك ي ْز ُت فييي ُك ْم َرا َي ي َة ا ْلأي َمييان» :ويعنييي عليييه
السلام براية الأيمان طريق الهدى الذي يتمثل في العمل بكتاب الليه
عز وجل وسنة رسول عليه الصلاة والسلام ،ووجيه الشيبه يكمين فيي
ان القييران والسيينة النبوييية يهييديان البشيير الييى الصييراط المسييتقيم كمييا
الرايات الناس الى وجهتهم (المصدر نفسه.)414/2 ،
تهدي
ُ
 )4توعييية النييياس بحييدود الحليييال والحييرامَ « :و َق ْفييي ُت ُك ْم َع َلييى ُحيييدُود
الْ َحلَال َوالْ َح َرام» :ويشير هذا الى الأهتمام بالخدمات التعليمية.
 )3تييوفير الييأمن« :اَلْ َب ْس ي ُت ُك ُم الْ َعاف َي ي َة مي ْين َع يدْلي» :المقصييود بالعافييية
الأمان من الأذى على يد الظيالمين وكميا يبقيى الأنسيان فيي اميان
الح ِّر والبرد في ملابسيه فيا َّن العافيية تحميي الأنسيان مين خطير
من َ
الظليييم (المصيييدر نفسيييه ،)414/2 :وهيييذا يشيييير اليييى الخيييدمات
العسكرية والأمنية.
يين قَيي ْولي َو
 )5الييأمر بييالمعروف والتييرويج للخييير« :ف ََر ْشيي ُت ُك ُم الْ َم ْع ُيير َ
وف م ْ
ف ْعلي».
 )6بييان الفضيائل الأخلاقييية« :اَ َر ْيي ُت ُك ْم ك ََيرائ َم ا ْلأَخْ َليياق م ْين نَ ْفسييي»:
البندان  5و  6يشيران الى الخدمات الأخلاقية والتعليمية.
المبادئ السائدة في الخدمات العامة
وتعتمد الخدمة العامة التي توفر مصيالل الشيعب وتلبيي احتياجاتيه عليى
المبادئ التالية:
 .9مبدا المساواة
ا َّن الحفاظ عليى مبيدا المسياواة فيي العلاقيات العامية والأداريية وخدمية
النيياس ذو مكانيية مميييزة فييي الفقييه العل يوي .يطالييب الأمييام علييي عليييه
السلام ولأته وموظفيه بالمساواة بين النياس حتيى فيي النظير الييهم .فيي
رسالته الى محمد بن ابيي بكير يقيول علييه السيلامَ « :و اس َب ْيي َن ُه ْم فيي
س
اللَّ ْح َظيية َوالنَّ ْظي َيرة َحتَّييى َلييأ َي ْط َم ي َع الْ ُع َظ َمي ُ
ياء فييي َح ْيفييكَ لَ ُه ي ْم َو َلييأ َي ْي ياَ َ
َاء م ْن َعدْلكَ َع َل ْيهم»( .الرسالة.)27:
ال ُّض َعف ُ

 .2مبدا الصبر
يوصي عليه السلام ولأته بالصبر اثنياء تقيديم الخيدمات العامية وسنشيير
الى عدة امثلة في هذا الخصوص:
ا) في رسالة الى موظفي بين المال ،يوصييهم علييه السيلام بالصيبر
اصيب ُروا ل َحي َوائجه ْم فَيانَّ ُك ْم خُ ي َّزا ُن ال َّرع َّيية
في البت في طلبات الناسَ « :و ْ
َاء ا ْلأ َّمة َو ُسف ََر ُاء ا ْلأَئ َّمة» .اي انكم امناء الخزانة وممثلو الرعية فيي
َو ُو َكل ُ
بيييت المييال ورسييل الأئميية :وهييذا يعنييي ان ميين يكيين كييذلك فعليييه ان
يصبر على قضاء حوائج الناس (ابن ميثم البحراني.)942/5 :9442 ،
ب) فيي رسييالة تلقاهييا مالييك الأشييتر وهييو وال لمصيير ،تييم تكليفييه
باختيييار قائييد للجيييش يتمتييع بييبعض الشييروط منهييا الصييبر «اَ ْف َضيي َل ُه ْم
ح ْلما»( .الرسالة.)54:
يف َع َل ْييه ا َْو َثقُيل»( .الرسيالة )54:وبعيد
ج) « َو َّ
الص ْبر َع َل ْييه في َميا خَ َّ
التعبير عن ان للرعية حقوقاً على عاتق الحاكم ،يشير علييه السيلام اليى
ان الحاكم لأ يمكنه النجاح في هذه الأمور الأ بالسعي والأتكيال عليى
الله واعداد نفسه للحق والصبر في جميع الأعمال السهلة والصعبة.
 .4مبدا عدم المنة
وهناك مبدا اخر للخدمة العامة هو مبدا عيدم المنية ،ليأن المنية تيذهب
بقيمة الخدمة ،والحكومية الدينيية حييث تحظيى القييم باهميية خاصية،
تتميز قضية عدم المنة بدور مركزي في الخدمة العامة .ولذلك فان امير
المؤمنين عليه السلام لأ يقبل الخدمة المقترنة بالمنة وينهى عنها«:ايَّ َ
اك
يين َع َلييى َرع َّيتيييكَ با ْح َسييانكَ  ...فَييا َّن الْ َمييي َّن ُي ْبطيي ُل ا ْلأ ْح َسيييان».
َو الْ َم َ
(الرسالة.)54:
 .3مبدا الأستمرار
يجيييب ان تكيييون الخيييدمات العامييية مسيييتمرة ومسيييتدامة .ينهيييى اميييير
المؤمنين مالكاً الأشتر عين ان تشيغله اعماليه الشخصيية عين الأسيتمرار
فيييي الخدمييية« :فَانَّيييكَ َليييأ تُ ْعييي َذ ُر [ب َتضْ يييييع التَّافيييه] ب َتضْ يييييعكَ التَّافييي َه
ص َه َّمكَ َع ْن ُه ْم َو َلأ ت َُص ِّع ْر خَ د ََّك لَ ُهي ْم
لأ ْح َكامكَ الْ َكث َير الْ ُمه َّم َفلَا ُتشْ خ ْ
َو َت َف َّق ي ْد ا ُمييو َر َمي ْين َلييأ َيص ي ُل الَ ْيييكَ م ي ْن ُه ْم م َّمي ْين َت ْق َتح ُم ي ُه الْ ُع ُيييو ُن َوت َْحقي ُير ُه
ال ِّر َجا ُل»( .نامه)54:
 .5مبدا الأتكال على الله
كما ذكرنا في البنيد "ج" حيول الصيبر ،فيان الأميام عليي علييه السيلام
يرى ا َّن الحاكم عليه ان يتوكل على الله لكي يتمكن مين تنفييذ مهاميه
س َيخْ ُير ُج الْي َوالي م ْين َحقيقَية َميا اَلْ َز َمي ُه
في تقديم الخدمة للنياسَ « :و لَي ْي َ
أست َعانَة باللَّه»(.الرسالة.)54:
اللَّ ُه [ َت َعالَى] م ْن ذَلكَ الَّأ بالأ ْهت َمام َوال ْ
الخاتمة
الخدمات العامة عبارة عن انشيطة عامية تقيدمها الحكومية او الكيانيات
الخاصة نيابة عن الحكومة في المجالأت الأدارية والصيناعية والتجاريية
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رضيييائي زاده ،محميييد جيييواد ( .)9485الحقيييوق الأداريييية (.)9
طهران :نشر میزان.
سييلطانمرادي ،محمييد؛ هييابیلي ،مييریم ( .)9411حقييوق الأنسييان
فيييي نهيييج البلاغيييه .السييينة  ،2العيييدد  ،5قيييم ،مجلييية الدراسيييات
التفسيرية.
الشيييريف الرضيييي ،محميييد بييين حسيييين( .)9393نهيييج البلاغييية
(للصبحي صالل) .الطبعة .9 :قم.
شوشتري ،محمد تقيي ( .)9476بهيج الصيباغه فيي شيرح نهيج
البلاغه .طهران :انتشارات امیر کبیر.
عباسی ،بیژن ( .)9414اسس الحقوق العامية .طهيران :انتشيارات
دادكستر.
کاتوزیييان ،ناصيير( .)9484اسييس الحقييوق العاميية  .طهييران :نشيير
میزان.
گرجييييييي ازنييييييدریاني ،علييييييي اکبيييييير(.)9481اسييييييس الحقييييييوق
العامة.طهران :انتشارات جنگل.
گرجييي ازنييدریاني ،علييي اکبيير( .)9411عشييرة اواميير فييي الحقييوق
العاميية؛ تامييل حييول المبييادئ والمفيياهیم البنيوييية للحقييوق العاميية.
السنة  39العدد  ،2طهران ،مجلة الحقوق.
مانييدگار ،محمدمهييدی( .)9489خ ي مشييی هييای سیاسييی نهييج
البلاغه.قم :بوستان کتاب.
مکييييارم شييييیرازي ،ناصيييير(.)9475شييييرح جديييييد وشييييامل ليييينهج
البلاغة.طهران :دار الکتب الأسلامیه ،الطبعة .9
موسی زاده ،رضا( .)9486الحقوق الأدارية .طهران :نشر میزان.
هاشييمى خييويي ،ميييرزا حبيييب اللييه ( .)9311منهيياج البراعيية فييي
شيييرح نهيييج البلاغييية (خيييوئي) .الطبعييية .3 :طهيييران :المکتبيييه
الأسلامیة.

والمهنيييية والأجتماعيييية ،عليييى اسييياس مبيييادئ المسييياواة والأسيييتقرار
والأستمرارية ،والتطابق وعدم الأنحياز والمجانية.
وقد اهتم امير المؤمنين عليه السلام بان الحاكم لأ يجب ان يغفيل
عيين تقييديم الخييدمات العاميية وتطييرق الييى بيييان الخييدمات التييي قييدمها
بنفسييه كحيياكم اسييلامي وهييي عبييارة عيين :العمييل بييالقران ،الهييدى،
التعليم ،الجيش ،الأخلاق والتربية.
وفي رسيائله اليى الوليأة ،يكلفهيم اميير الميؤمنين بتقيديم الخيدمات
التالية:
 -9الخييييدمات الترفيهييييية  -2الخييييدمات الثقافييييية التعليمييييية -4
الخدمات العسيكرية  -3الخيدمات القضيائية-5الخيدمات الأداريية -4
الخدمات المالية والأقتصادية  -7الخدمات التجارية والصناعية
ويقييوم مبييدا الخييدمات العاميية فييي نهييج البلاغيية علييى المسيياواة
والصب ر وعدم المنة والأستمرارية والتوكل على الله.
المصادر
 احمدي ميانجي ،علي( .)9391مكاتيب الرسول صلّى الله عليه
و اله و سلّم .الطبعة  .9قم :درا الحدیث.
 اميييامي ،محميييد ؛ استوارسييينگري ،کيييورظ( .)9488الحقيييوق
الأدارية .طهران :نشر میزان
 اندره دومیشل؛ بيير لألو مي یر( .)9476حقوق عميومی.ترجميه
ابوالفضل قاضی .طهران :نشر دادگستر.
 بحرانيي ،میيثم بيين عليي بيين میيثم( .)9462شييرح نهيج البلاغيية.
دفتر نشر کتاب.
 پروین ،خیرالله( .)9414اسس الحقوق العامة .طهران :سمت.
 جعفييری لنكييرودي ،محمييد جعفيير( .)9469مييدخل الييى علييم

الحقوق.

 دلشاد طهراني ،مصطفی ( .)9477حكومة الحكمية– الحكومية
في نهج البلاغة .طهران :خانه اندیشه جوان.















