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 الملخص

تعتبر الخدمات العامة من المبادئ البنيوية للحقوق العامة، 
يات العامة التي تقوم بها الحكومة ا و ا ي وهي عبارة عن الفعال

كيان خاص نيابة عن الحكومة، ويحظى هذا المبدا  با همية 
كبيرة لدرجة ا ن الدولة التي تفتقر ا لى القدرة على تقديم 
مام علي  الخدمات العامة، تفقد الجدارة في البقام. ويعتبر الأ 

ا ن ا حد واجبات الحكومة يتمث  في تقديم  ا)ع( ا يض  
كفامات الحكومة. عدم العامة ويعتبر ا همالها من  الخدمات

الحكومة ملزمة  ا نّ تدّل علی نهج البلاغة  فالنصوص في
بتقديم الخدمات العامة في المجالأت الأجتماعية والثقافية 
دارية والمالية والتجارية  والتعليمية والعسكرية والقضائية والأ 

فهو يتطرق للتعبير عن  اا داري   اعملي   اوالصناعية وباعتباره نموذج  
الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة العلوية ويتناول قضايا 
ثقافية وتربوية وتعليمية وقانونية وا منية. من وجهة نظر نهج 
البلاغة، يجب ا ن تقوم الخدمات التي تقدمها الحكومة لعامة 
الناس على مبادئ المساواة والصبر والأستمرارية والتوك  على 

 المنة، بحيث تلتزم الحكومة نفسها بهذه المبادئ. الله وعدم

العامة، الخدمات العامة، نهج  الحقوق :الكلمات المفتاحية
 .حقوق المواطنين على الحكومةالبلاغة، 

Abstract 
Public services as one of the fundamental principles 
of public right is a benevolent activity which is 
provided by a governmental organization or private 
sectors on behalf of the government. This principle 
is so important that if a government fails to provide 
such services, it will lose its qualification for 
governing. This paper is presented in two sections. 
In the first section, attention is primarily given to the 
concept of the principle of public services in public 
rights. Secondly, the importance of this principle in 
Imam Ali's speeches and behaviors as an Islamic 
ruler is highlighted.  As it is clear in Nahj-ul-
Balagha the government is required to provide 
public services in various fields which are called for 
by the public. Imam Ali, as an Islamic ruler, has 
frequently proclaimed that he did fulfill such a 
governmental obligation. Since the key to public 
services is connected to a series of principles, the 
second section extracts these principles from Nahj-
ul-Balagha. Imam Ali asks the governing body to 
provide services for the public which are based on 
the principle of equality, patience, continuity, and 
reliance on God. 

Keywords: Public Rights, Public Services, Nahj al-
Balagha, Citizenship rights. 
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 المقدمة وا شكالية البحث
يحتاج الشخص الحكيم ا لى النظم من ا ج  ا ن يحيا حياة 

ا ن يرى ك  شيم مبني ا على القانون، ولكن الحياة واجتماعية 
نسان نسان عطش للعدالة المنتظمة ليست ك  ما يحتاجه الأ  . الأ 

ولأ ينفعه النظام في السجن. وعلاوة على ذلي، فقد ا ظهرت 
طاحة بقسوة  التجربة ا نه يعمد ا لى مخالفة النظام من ا ج  الأ 

قيمة النظام تكمن في كونه مقدمة للعدالة  الظلم. ولذلي فا نّ 
 البشرُ   َ ب  قَ  ،( وبنام  على هذه الحاجة٤: ۷۹۸۹)كاتوزيان، 

نسان للحكومة فقد ال المجتمعَ  مدني والحكومة. ومع خضوع الأ 
ن ا من شريحتين هما الرئيس والمرؤوس ا صبح المجتمع مكو  

( وتدور جميع المناقشات الرئيسية حول ٦٦: ۷۹۳۹روين، پ)
تنظيم العلاقة بين الشريحتين. ولتنظيم العلاقة بين هاتين 
 الشريحتين، ا نشئ فرع من علم القانون تحت عنوان "الحقوق
العامة". وبالتالي، فا ن السج  التا ریخي للحقوق العامة يرتب  

ا بتا ریخ الحكومة ) ( وهكذا، ٦٦م: ۲۱۷٤روين، پارتباط ا مباشر 
يذكر في تعريف الحقوق العامة ا نها علاقات الأ فراد بالمجتمع 
)والذي يمث  وحدة سياسية( ا و مع المرافق العامة لهذا المجتمع 

دارات والوزارات (، وكذلي العلاقات بين اثنين ا و ا كثر )مث  الأ 
من المجتمعات )مث  علاقات البلد مع البلدان الأ خرى( ا و 

( ۷٦: ۷۹٦۷رودي، گمؤسستين عامتين ا و ا كثر )جعفري لن
ا من علم القانون ذات مبادئ  تعتبر الحقوق العامة بصفتها فرع 

( ۳۱: ۷۹۸۳رجي، گا ساسية، ا همها مبدا  الخدمة العامة )
خدمات العامة مع تلبية احتياجات عامة الناس. وتتماشى ال

وتختلف الأحتياجات البشرية من وقت لأ خر، حيث لم يكن 
البشر قادرين على تلبية جميع حاجاتهم، ومنذ المراح  الأ ولى 
للحضارة، كانوا يعتبرون ا ن السلطة الحاكمة مسؤولة عن بعض 

نسانية، تتغير احتيا جات الشؤون. ولكن مع تقدم الحضارة الأ 
ا، حيث ا صبح وجود الدولة والسلطة الحاكمة ا كثر  الناس ا يض 
ا همية في تلبية هذه الأحتياجات تدريجي ا وتم تشكي  الخدمات 
العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي منزلة مبدا  

العامة في نهج البلاغة كمصدر ا سلامي موثوق؟  اتالخدم
 ئيسي من هذه المقالة.الجواب على هذا السؤال هو الهدف الر

 ا همية البحث وضرورته
توجد في جميع المجتمعات علاقات وفيرة كثيرة بين الملاك 

والمستا جرين وا رباب العم  والأ جرام والتجار والعملام 
والضباط والجنود وجباة الضرائب ودافعو الضرائب وما ا لى 
ذلي. وتمث  الحقوق مجموعة من هذه القواعد وتقوم بتنظيم 

ر يبذل هذه العلاقات. هذه هي طبيعة ا ي مجتمع متحضِّ كافة 
ك  نوع من  قصارى جهده لتجنب العنف. ومع ذلي، فا نّ 

هذه العلاقات يقود ا لى قاعدة خاصة، والحق العام هو شك  
من ا شكال العلاقات الأجتماعية التي تنشا  بين من يملكون 
السلطة ومن يطيعون السلطة. ا صبحت الحقوق العامة في 

ت الحاضر بالغة الأ همية، وعلى الرغم من مشاركة الوق
المواطنين على نطاق واسع في ممارسة السلطة، فا ن وجود 
سلطة سياسية وا دارية هو من السمات الأ ساسية للمجتمعات 

في فلسفة  (۷۷: ۷۹۱٦ير،  الحديثة )دومشي  ولألومي
الحقوق، عندما يجري الحديث حول ا ساس الحقوق، 

لى المصدر الأ ساسي كا مر ا لزامي. بنام يفتر  بنا العثور ع
على الهدف الرئيسي نفسه، فا ن السؤال الأ ول الذي يجب 
طرحه هو لماذا يجب ا ن يطاع القانون؟ من ا ين تنشا  قوة نفاذ 
الحقوق؟ في مبادئ الحقوق العامة، يتم تتبع هذه البحوث 

ومن ا هم مبادئ  (۱: ۷۹۸۹على نطاق ا ضيق )كاتوزيان، 
مبدا  الخدمة العامة. ولأ يستثنى المجتمع الحقوق العامة 

سلام ي الذي يتميز بنظامه الحقوقي الخاص به. ولذلي، الأ 
ينبغي دراسة مبدا  الخدمة العامة تحت عنوان مبادئ الحقوق 

سلامالعامة في المصادر  ية. ا حد هذه المصادر هو نهج الأ 
لعدم ا جرام ا بحاث خاصة حول مجال بحثنا  االبلاغة. ونظر  

 البلاغة، يبدو ا ن ا جرام هذا البحث ا مر ضروري. في نهج

 خلفية البحث
ا جريت بعض البحوث حول مبدا  الخدمة العامة تحت عنوان 
مبادئ الحقوق العامة وا سسها ضمن ا طار المقالأت والكتب. 
ومن بين الأ بحاث التي ا جريت فيما يتعلق بنهج البلاغة، لم 

سنذكر  تلاحظ ا ية بحث حول الموضوع قيد البحث. ولكن
فيمايلي بعض مبادئ الحقوق العامة تحت عناوين ا خرى 

 تلاحظ في ا جزام من البحوث:

 الكتبا ( 

( في كتاب "ا سس الحقوق العامة": ۷۹۸۳رجي ). غ۷
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ق ا لى مفهوم تحدث عن مبادئ الحقوق العامة وا سسها وتطر  
 .العامة ومنزلته في الحقوق العامةمبدا  الخدمات 

"ا سس الحقوق العامة":  ( في كتاب۷۹۳۹عباسي ). ۲
من المبادئ والأ سس الخاصة بالحقوق العامة  امبد   ۷۲شرح 

الحقوق العامة والأ سس ن منزلة مبدا  الخدمات العامة في وبيّ 
 .التي تحكمه

( في كتاب "الأستراتيجيات السياسية ۷۹۸۷ار )غماند. ۹
لنهج البلاغة": تطرق ا لى بيان مفاهيم الأ من والرفاهية والتربية 

 .ي نهج البلاغةهداف للحكومة فكا  
( في كتاب "حكومة الحكمة": بين ۷۹۱۱دلشاد ). ٤

ها تحت عنوان وقمفهوم الحكومة وضرورتها ومنشا ها وحق
وشرح مفاهيم العدالة والأ من والرفاهية  ،ا هداف الحكومة

 .التربية من وجهة نظر نهج البلاغةو

 المقالأتب( 

في الحقوق  ( في مقالة "عشرة دساتير۷۹۳۱رجي ). غ۷
العامة، لمحة عن مبادئ الحقوق العامة ومفاهيمها البنيوية": 

متعددة للحقوق العامة وتطرق ا لى شرح المفاهيم ال ن وجودبيّ 
 عشرة منها. ا حد  ا هم هذه المبادئ مبدا  الخدمات العامة.

( في مقالة "حقوق ۷۹۳۱مرادي، هابيلي )سلطان. ۲
نسان في نهج البلاغة": تطرق ا لى  مفاهيم الخير والعدالة الأ 

ال وحاجات الأقتصادية والرفاهية الأجتماعية ومتابعة شؤون العمّ 
الشعب والتعليم والتربية والأ خلاق الحسنة في التعام  مع الناس 

 تحت عنوان "حقوق الشعب على الحاكم".

 مبدا  الخدمات العامة
يعتبر مفهوم الخدمات العامة ا حد المبادئ الأ ساسية للحقوق 

مة، حيث تعتمد شرعية الدولة على نسبة الخدمات العامة العا
التي تقدمها بالفع ، تلي الخدمات اللازمة لحياة الناس 
واحتياجاتهم المادية والمعنوية. لذلي ا ذا لم يكن لدى 
الحكومة القدرة على القيام بهذا الواجب ا و لم تكن تعرف 
كيفية القيام بذلي، فسوف تفقد جدارتها في البقام 

 .(٤۳: ۷۹۸۹اتوزيان، )ك

ا الخدمات العامة  اصطلاح 
 يلي: هناك عدة تعاريف في سياق هذا المفهوم نشير ا ليها فيما

الخدمة العامة عبارة عن نشاط عمومي تتم الموافقة ا ( 
ع، ويتم اتخاذ قرار القيام به عليه من قب  الحكومة ا و المشرِّ 

ة. كما وتنفيذه من قب  الشخصية الأعتبارية للحقوق العام
 االخدمة العامة با نها نشاط عام يقوم به كيان خاص وفق   فُ ر  عَ تُ 

لقواعد قانونية محددة تتضمن امتيازات ا و واجبات )عباسي، 
۷۹۳۹ :۷۳۱). 

الخدمة العامة عبارة عن نشاط ضروري لتحقيق ب( 
 االمصلحة العامة. وبهذا المعنى، تعتبر الخدمة العامة نشاط  

فق وتقديم الخدمات )رضايي زاده، يتمث  في توفير المرا
۷۹۸1 :۲۲1). 

الخدمات العامة هي الخدمات اللازمة لتلبية ج( 
الأحتياجات وتوفير المصلحة العامة ولأ تخضع للعلاقات 
دارتها ا و  الحرة ا و قواعد الحقوق الخاصة، وتقوم الحكومة با 

استوار و ممارسة الرقابة عليها بطريقة ا و با خرى. )ا مامي
 .(۹۸: ۷۹۸۸ري، گسن

التعريف الماهوي ا و الوظيفي للخدمة العامة هو د( 
لتحقيق المصلحة العامة.  االأ فعال التي يقوم بها شخص سعي  

 .(۷۱۳: ۷۹۸۳رجي، گ)
تقتصر الخدمات العامة على تلبية الأحتياجات هـ( 

العمومية حيث يقرر رجال الدولة في فترة زمنية معينة تلبية 
ؤسسات القطاع العام ا و تلي الأحتياجات من خلال م

 .(1۷: ۷۹۸٦الحكومي. )موسى زاده، 
وهكذا يمكننا التعبير عن جميع التعاريف الواردة في هذا 

تتم ممارسته  اعام   االصدد با ن الخدمات العامة تمث  نشاط  
لقواعد الحقوق العامة من ا ج  تلبية الأحتياجات العامة  اوفق  

كيانات الخاصة للمجتمع من قب  المؤسسات الحكومية وال
 نيابة عن الدولة.

 ا نواع الخدمات العامة وكيفية التعام  معها

 قسم الخدمات العامة ا لى ثلاثة ا نواع:نت
دارية العام. ۷  ة مث  الخدمات الصحية والتعليميةالأ 
 رية العامة على شك  ا نتاج وتبادلالصناعية والتجا. ۲
الية المهنية والأجتماعية العامة على شك  نقابات عم. ۹

مث  نقابة الأ طبام ونقابة المهندسين ونقابة المحامين. )موسى 
 .(1۹-1٤: ۷۹۸٦زاده، 
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 وعادة ما تتم ا دارة الخدمات العامة بثلاث طرق:   
مث  الخدمات المتعلقة  اتقدمها الحكومة حصري  ا ( 

 بالطاقة الذرية والنف .
الشراكة، بتقدمها الحكومة والقطاع غير الحكومي ب( 
 مات الصحية والطبية.مث  الخد
يقدمها القطاع غير الحكومي، مث  الخدمات التي ج( 

تقدمها النقابات العمالية والكتاب العدل )موسى زاده، 
۷۹۸٤: ٦۹-٤۲). 

 مبادئ الخدمات العامة
ويتمث  الغر  من الخدمات العامة في تلبية الأحتياجات العامة 

مات العامة والحفاظ على المصلحة العامة. وبالتالي فا ن الخد
تستند ا لى ركائز تقوم على ثلاثة مبادئ متفق عليها من قب  
خبرام الحقوق وتتمث  في الأستمرارية والمساواة والتطابق، 

واللذان لم  وعلى مبدا ين ا خرين هما مبادئ المجانية والحياد
 .(۲۹۲: ۷۹۸1)رضايي زاده،  يحظيا با جماع الجميع

 مبدا  المساواة. ۷

ا  العام المتمث  في المساواة بين المواطنين وبالنظر ا لى المبد
ا مام القانون والسلطة العامة، وبما ا ن الخدمات العامة تقدم 
ا لى عامة الجمهور، فا ن مبدا  المساواة ينص على ا ن يتمتع 
جميع الأ شخاص بالتساوي من حيث الفوائد والمنافع 
نفاق العام بهدف  والواجبات الناشئة عن الخدمات العامة والأ 

 .(۲۱۱: ۷۹۳۹فير المصلحة العامة )عباسي، تو

 مبدا  الثبات ا و الأستمرارية. ۲

يجب تقديم الخدمات العامة بشك  مستمر دون توقف 
 .(٤۱: ۷۹۸۸ري، غسن )ا مامي، استوار

 مبدا  التطابق. ۹

لحاجاتها ومتطلباتها، ا ن تكون  اوينبغي للخدمات العامة، وفق  
ت المحتملة في المصلحة قادرة على التكيف مع التغييرا ادائم  

العامة. ويستند مبدا  التطابق ا لى فكرة ا ن احتياجات الحياة 
الأجتماعية تتغير باستمرار، وتتطلب المصالح العامة ا ن تتلامم 
دارية باستمرار مع هذه الأحتياجات )عباسي،  المؤسسات الأ 

۷۹۳۹ :۷۳۸). 

 مبدا  عدم الأنحياز. ٤

ا لى التمييز في ا دام  ز يؤدير هذا المبدا  ا ي تحيُّ ويحظِّ 
: م .نلمبدا  المساواة ) االخدمات العامة ويعتبره معارض  

ويبدو ا ن مبدا  عدم الأنحياز ومبدا  المساواة هما  (۲۱۷
 .(۲۹۱: ۷۹۸1ة واحدة )رضايي زاده، لمعُ وجهان ل  

 المجانية. ۵

ويعتبر بعض الكتاب ا ن مبدا  الخدمة العامة المجانية هو ا حد 
ويعتقد  (۲۹1: م .ني هذا المجال )اسية فالمبادئ الأ س

مورسين هورير ا ن الخدمات العامة يجب ا ن تكون مجانية 
يرادات العامة والضرائب  ويجب ا ن يتم توفير تكاليفها من الأ 

 .(۲۱۲: ۷۹۳۹)عباسي، 

 مبدا  الخدمات العامة في نهج البلاغة
تتمث  ا حدى ا هم فلسفات الحكومة في تقديم الخدمات 

الوكلام والموظفين في ك   لمنطلق فا ن  للشعب، ومن هذا ا
م للشعب. هذا الأ مر مبدا  ا ساسي في النظام ادّ منصب هم خُ 

داري )كاتوزيان،  وطالما ا ن هناك مث  هذه  (٤۳: ۷۹۸۹الأ 
الأ حاسيس، فلن يتصرف مسؤولو الحكومة ا ي تصرف 

سهم لهم. يقول ينطوي على الشعور بملكيتهم للشعب ا و ترؤُّ 
هها ا لى جابر بن عبد الله في حكمة وجّ  )ع(المؤمنين  ا میر
َمْن َكثَُرْت ]ن ْعَمُة[ ن َعُم الل ه  َعَلْيه  َكثَُرْت َحَوائ ُج »أ نصاري: ال

َوام   ُب ف يَها َعر َضَها ل لد  الن اس  ا  لَْيه  َفَمْن َقاَم ل ل ه  ف يَها ب َما َيج 
بُ  َوال  َوالَْفَنام َوالَْبَقام  َوَمْن لَْم َيُقْم ف يَها ب َما َيج   «َعر َضَها ل لز 

 .(۹۱۲:)الحكمة
الحكومة  نعمةُ  ،ومن النعم التي ا نزلت على بعض الناس

التي توضع تحت تصرف بعض الأ فراد كا مانة، وكما يقول ا میر 
المؤمنين )ع(، من كثرت نعمه كثرت عليه حوائج الناس. 

يسمى  متابعة هذه الحوائج كمهمة وفيما يتعلق بالحكومة، فا نّ 
ا لأ نها تخدم المصالح العامة فهي تسمى "الخدمة  خدمة ونظر 

( ا ن الدولة التي تفش  في ا دام ۷۱۳: ۷۹۸۳رجي، گالعامة" )
فسوف تفقد الواجب ا ذبه یقومهذه المهمة ا و لأتعرف كيف 
 .(٤۳: ۷۹۸۹جدارتها في البقام )كاتوزيان، 

م ا ن تقديم الخدمات العامة وظيفة الحاك )ع(يعتبر علي 
ويرى ا ن ا همالها ا مر يتنافى مع كفامة الحاكم. بعد ا ن دعا 
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ا لى قمع معاوية، ا جاب الأ فراد الذين  الناسَ  )ع(علي مام أ  ال
َلأ َيْنَبغ ي ل ي اَْن اََدَع »: اقالوا سنتحرك معي لو تحركت قائل  

َباَيَة اْلأَْر   َوالَْقَضاَم بَ  ْصَر َوَبْيَت الَْمال  َوج  ْيَن الُْجْنَد َوالْم 
يَن َوالن َظَر ف ي ُحُقوق  الُْمَطال ب يَن ثُم  اَْخُرَج ف ي َكت يَبة  اَْتَبُع  الُْمْسل م 

ْدح   ير  الَْفار غ   ا ْخَرى اََتَقْلَقُ  َتَقْلُقَ  الْق  ا  ن َما اََنا قُْطُب و ف ي الَْجف 
 .(۷۷۳:)الخطبة «الر َحى

 ا نواع الخدمات العامة
المذكورة في نهج البلاغة ا لى ا نواع  قسم الخدمات العامةنت

 مختلفة وسوف نشير ا ليها فيمايلي:

 الخدمات الترفيهيةا ( 

ببحث  اخاص   افي هذا المجال اهتمام   )ع(المؤمنين  ا میرهتم ا
الرفاهية ومعيشة الناس والحقوق التي ينبغي على الحكومة 

 تلبيتها في هذا المجال: 
ا ا لى المخنف بن س. ۷ الذي ليم الأ زدي ا صدر )ع( بلاغ 
جبي الضرائب يطالبه فيه بمراعاة حقوق الناس وتلبية کان يُ 

ه   ف ي لَيَ  ا  نَ »حاجاتهم:  ا  َهذ  ا َوَحق  ا َمْفُروض  يب  َدَقة  نَص  الص 
َي  ا ُشَرَكاَم اَْهَ  َمْسَكَنة  َوُضَعَفاَم َذو ي فَاَقة  َوا  ن ا ُمَوفُّوَك َحق  َمْعلُوم 

ْم ُحقُ  ا َيْوَم فََوفِّه  ْن اَْكَثر  الن اس  ُخُصوم  ن َي م  وَقُهْم َوا  ل أ َتْفَعْ  فَا  
َياَمة  َوُبْؤَسى ْنَد الل ه  الُْفَقَراُم َوالَْمَساك يُن  الْق  ل َمْن َخْصُمُه ع 

ب ي  ائ لُوَن َوالَْمْدفُوُعوَن َوالَْغار ُموَن َواْبُن الس   .(۲٦ :)الرسالة «َوالس 
مالي الأ شتر في بلاغ  )ع(المؤمنين  ا میرف كما وظ  . ۲

ا رسله ا ليه بالأهتمام بالوضع المعيشي للمحتاجين والفقرام في 
ينَ »المجتمع:  َن ال ذ  ْفَلى م  يَلَة لأ ثُم  الل َه الل َه ف ي الط َبَقة  السُّ ح 

َن الَْمَساك ين   يَن َواَْه   الُْبْؤَسىو لَُهْم م  ْمَنى الُْمْحَتاج  َفا  ن  ف ي   َوالز 
ه  الط َبَقة  َقان ع     [ ل ل ه  َما اْسَتْحَفَظيَ َواْحَفظ  ]الل هَ   اَوُمْعَتر   اَهذ 

ْم َواْجَعْ  لَُهْم ق ْسم   ه  ف يه  ْن َحقِّ ْن َبْيت  َمال ي  َوق ْسم   ام  ْن  ام  م 
سلام َصَواف ي َغل ات   نْ  الأ  ْثَ  ف ي كُ ِّ َبَلد  َفا  ن  ل ْلاَْقَصى م  ُهْم م 

ي ل ْلاَْدنَى  .(1۹:)الرسالة« ال ذ 
مام علي . ۹ ا لى مالي،  )ع(وفي جزم ا خر من رسالة الأ 

الأهتمام بالظروف المعيشية لجميع شرائح  ا ن   )ع(يعتبر علي 
المجتمع بما يصلح شؤونهم، ا مر من ا وامر الله للحكام. بعد 

مام علي  : )ع(ذكره لمختلف شرائح المجتمع، يقول الأ 
َول ُك ٍّ َعَلى الَْوال ي َحق  ب َقْدر  َما ُيْصل ُحُه َولَْيَس َيْخُرُج الَْوال ي »

يَقة  َما اَلَْزَمُه الل ُه ]َتَعالَى ْن َحق  ْن َذل َي ا  ل أ ب الأْهت َمام  م  [ م 

 .(1۹:)الرسالة «َوال أْست َعانَة  ب الل ه  

 الخدمات الثقافية والتعليميةب( 

ماميبيِّ  هذا القسم من الخدمات في الخطبة  )ع(علي  ن الأ 
من نهج البلاغة تحت عنوان حقوق الشعب على الحاكم  ۹٤

 في ثلاثة ا فرع:
الخدمات الأ خلاقية: "النصيحة لكم" في السر . ۷

والعلانية وتشجيع الناس على محاسن الأ خلاق ومكارم 
الأ داب وما فيه خير لهم في الدنيا والأ خرة )هاشمي خوئي، 

۷٤۱۱: ٤/۱٤). 
تعليم « َتْعل يُمُكْم َكْيَلا َتْجَهلُوا»الخدمات التعليمية: . ۲

يجهلوا لأ الناس ما فيه خير لهم في الدنيا والأ خرة لكي
 .(۷/٦۲۲ه، ۷٤۷۳)ا حمدي ميانجي، 

يُبُكْم َكْيَما َتْعَلُموا»الخدمات التربوية: . ۹  .«َتا ْد 

 الخدمات العسكريةج( 

مام علي  لى مالي الأ شتر على الخدمات ا   )ع(تنص رسالة الأ 
 العامة التي يمكن تقديمها عن طريق الجيش وهي:

ي ة  »حصن الرعية المنيع: . ۷  «ُحُصوُن الر ع 
 «َزْيُن الُْوَلأة»زينة الولأة: . ۲
ين»سبب عزة الدين: . ۹ زُّ الدِّ  «ع 
 «ُسُبُ  اْلأَْمن»طريق تحقيق الأ من ونشره: . ٤
ملَيْ »ثبات شؤون الرعية: . ۵ ي ُة ا  ل أ ب ه  ع   «َس َتُقوُم الر 

مام علي  ضافة ا لى الخدمات  )ع(وعندئذ يبين الأ  ا نه وبالأ 
 التي قدمها الجيش للرعية فعليه ا ن يقوم بمايلي:

ْن  ؛أا ول   تا دية الخدمة تحت ا دارة الحكومة: فََولِّ م 
َي ل ل ه   َك اَنَْصَحُهْم ف ي نَْفس  َمام  و ُجُنود  [ َي َو]اَْطَهَرُهمْ ل َرُسول ه  َول أ  

ْلم   ااَنَْقاُهْم َجْيب    .(1۹:)الرسالة «اَواَْفَضَلُهْم ح 
ْم َما »الخضوع لرقابة الحكومة:  ؛اثانی   ْن ا ُمور ه  ْد م  ثُم  َتَفق 

َما ه  ْن َولَد  ُد الَْوال َدان  م   .(1۹:)الرسالة «َيَتَفق 

 د( الخدمات القضائية
ا الجزم من رسالته ا لى مالي في هذ )ع(المؤمنين  ا میريتطرق 

ثُم  اْخَتْر »الأ شتر ا لى السلطة القضائية فيا مره بتعيين قا : 
نْ  م  َي م  ي ت َي ف ي نَْفس  يُق ب ه  لأ ل ْلُحْكم  َبْيَن الن اس  اَْفَضَ  َرع  َتض 

ُكه ا وصافه وشروطه  ان  مبيِّ  .(1۹:)الرسالة «اْلأ ُموُر َوَلأ تَُمحِّ



 .ق۷٤۹۳ ش.۷۹۳۱ ربیع وصیف(، ۲)المتوالي  العدد الثاني، الأ وليالسنة البلاغة،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۵6

ثُم  اَْكث ْر »بة القضائية من وظائف الحكومة الرقا ا ن   امعتبر  
 .(1۹:)الرسالة «َتَعاُهَد َقَضائ ه

داريةـه  ( الخدمات الأ 
في  اهام   ادور   ونلعبيالمسؤولين التنفيذيين للجهاز الحاكم  ا ن  

دارية لعامة الناس، لذلي فا ن   المؤمنين  ا میر توفير الخدمات الأ 
 يا مر مالي الأ شتر بمايلي: )ع(

ثُم  »لهوى النفس:  ااختيارهم بالأختبار وليس وفق   ؛أا ول  
ْلُهُم ]اْخت َيار   ال َي َفاْسَتْعم  ْم  ا[ اْخت َبار  اانُْظْر ف ي ا ُمور  ُعم  َوَلأ تَُولِّه 
ْن ُشَعب   َماع  م  ن ُهَما ج  َيانَة ُمَحاَباة  َواََثَرة َفا    «الَْجْور  َوالْخ 

 .(1۹:)الرسالة
ض الصفات والشروط لهؤلأم تحديد بع ؛اثانی  
ْن اَْه   الُْبُيوَتات   َوَتَوخَ »الأ فراد: َبة  َوالَْحَيام  م  ْنُهْم اَْهَ  الت ْجر  م 

ال َحة  َوالَْقَدم   سلامف ي  الص  ن ُهْم اَْكَرُم اَْخَلاق   الأ  َمة  َفا    االُْمَتَقدِّ
ع  ]ا  ْشَراف  ا وَواََصحُّ اَْعَراض   َواَْبَلُغ ف ي  ا[ ا  ْشَراق  ااََق ُّ ف ي الَْمَطام 

 .(1۹: )الرسالة «اَعَواق ب  اْلأ ُمور  نََظر  
ْد اَْعَمالَُهْم : »الرقابة الدقيقة على ا عمالهم ؛اثالث   ثُم  َتَفق 

م َواْبَعث  الُْعُيونَ  ْدق  َوالَْوَفام  َعَلْيه  ْن َاْه   الصِّ  .(1۹:)الرسالة «م 

 و( الخدمات المالية والأقتصادية
ا رئيسي ا في المساعدة ت لعب القضايا المالية والأقتصادية دور 

على تقديم الخدمات من قب  قطاعات مختلفة، بما في ذلي 
ا حدى طرق تموي   الجيش والقضام والجهاز التنفيذي. ا ن  

القطاعات الحكومية التي تقدم الخدمات العامة تتمث  في فر  
ا  الضرائب. ويا مر علي )ع( مالي الأ شتر بهذا الأ مر المهم قائل 

م»له:  َواُهْم ا  ل أ ب ه  (، ويطلب 1۹: )الرسالة .«َلأ َصَلاَح ل َمْن س 
ْد »منه جبي الضرائب والألتزام بحقوق دافعي الضرائب:  َوَتَفق 

ا  ْم َصَلاح  ه  ه  َوَصَلاح  اَْمَر الَْخَراج  ب َما ُيْصل ُح اَْهَلُه فَا  ن  ف ي َصَلاح 
َواُهْم وَ  ْم ل أَن  الن اَس كُل ُهْم ل َمْن س  َواُهْم ا  ل أ ب ه  َلأ َصَلاَح ل َمْن س 

َيال  َعَلى الَْخَراج  َواَْهل ه  .(1۹:)الرسالة«. ع 
مام علي لأ همية الموضوع، فقد بي   اونظر   في  )ع(ن الأ 
من نهج البلاغة قوانين جباية الضرائب والخراج  1۷الرسالة 

 وا نظمتها في خطابه للمسؤولين.

 ز( الخدمات التجارية والصناعية
في البداية مكانة الأ شخاص الذين  )ع(المؤمنين  ا میرن بي  

َلأ ق َواَم لَُهْم »: امون الخدمات التجارية والصناعية قائل  يقدِّ 
يع   ْن  اَجم  ُعوَن َعَلْيه  م  َناَعات  ف يَما َيْجَتم  ار  َوَذو ي الصِّ ا  ل أ ب التُّج 

مْ  ه  َن الت َرفُّق  َوُيق   َمَراف ق  ْم َوَيْكُفونَُهْم م  ْن اَْسَواق ه  مْ  يُمونَُه م  يه   -ب اَْيد 
ا[ َما م  ملأ ]م   .(1۹:)الرسالة «َيْبلُُغُه ر ْفُق َغْير ه 
مام هذه الطبقة من المجتمع ا لى ثلاث فئات:ويقسِّ   م الأ 

ْنُهم»التجار المقيمون:  .۷ يم  م   .(1۹: ) الرسالة «الُْمق 
. «الُْمْضَطر ب  ب َمال ه»ر الذين يرحلون باستمرار: التجا .۲
وعندما « ضرب»( المضطرب من مصدر 1۹/)الرسالة

«. ط»ا لى « ت»يستخدم على وزن افتعال يتحول حرف 
المقصود من اضطرب بماله، ا نه ضرب في  ولذلي فا ن  

 .(۸/1۱۸: ۷۹۱٦الأ ر  بماله )شوشتري، 
 .(1۹: )الرسالة «ن هب َبدَ  الُْمَتَرفِّق  »اع: نّ الصُّ  .۹

هذه المجموعات الثلاث هي المصادر  وبالنظر ا لى ا نّ 
الرئيسية للمصلحة وا سباب الحياة ومعدات الراحة من مواقع 

الحاكم من ا ج      بَ النظر في شؤونهم من ق   بعيدة وصعبة، فا ن  
مام علي  تقديم خدمات ا فض  ا مر مرغوب فيه. يقول الأ 

ْد ا ُموَرهُ »لمالي:  ي ب َلاد كو ْم ب َحْضَرت يَ َتَفق  « ف ي َحَواش 
 .(1۹: )الرسالة

 ا میرمن نهج البلاغة، يشير  ۸۱في جزم من الخطبة 
ا لى عدد من الخدمات العامة التي قدمها هو  )ع(المؤمنين 

 نفسه كحاكم ا سلامي:
«. اَلَْم اَْعَمْ  ف يُكْم ب الث َق   اْلأَْكَبر»العم  بالقرا ن: . ۷

ج البلاغة ا ن المقصود بالثق  الأ كبر هو القرا ن حو نهريقول شا
لما جام  اوفق   (۲/۹۱۹: ۷۹٦۲الكريم )ابن ميثم البحراني، 

في مبدا  الحكومة التي يسودها القانون في الفقه العلوي، فا ن 
العم  بتعاليم القرا ن يعني العم  بالقانون. ا ن الخدمة الأ كثر 

ولة هي جدارة والتي يمكن ا ن تقدم للشعب من قب  الد
 القانون.بالعم  
يمان: . ۲ يَمان»رفع راية الأ  «: َقْد َرَكْزُت ف يُكْم َراَيَة اْلأ  
يمان طريق الهدى الذي يتمث  في العم   )ع(ويعني  براية الأ 

بكتاب الله عز وج  وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ووجه 
الشبه يكمن في ا ن القرا ن والسنة النبوية يهديان البشر ا لى 

م الناس ا لى وجهتهم ) صراط المستقيم كما تهدي الراياتُ ال
 .(۲/۹۱۹ ،.ن

َوقَْفتُكُْم َعلَى ُحُدود  »توعية الناس بحدود الحلال والحرام: . ۹
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 ويشير هذا ا لى الأهتمام بالخدمات التعليمية.«: الَْحَلال  َوالَْحَرام
ْن َعْدل ي»توفير الأ من: . ٤ المقصود  «:اَلَْبْسُتُكُم الَْعاف َيَة م 

بالعافية الأ مان من الأ ذى على يد الظالمين وكما يبقى 
نسان في ا مان من الحَ  العافية تحمي  والبرد في ملابسه فا ن   رِّ الأ 

نسان من خطر الظلم ) (، وهذا يشير ا لى ۲/۹۱۹: م .نالأ 
 الخدمات العسكرية والأ منية.

ُروَف الَْمعْ  فََرْشُتُكمُ »الأ مر بالمعروف والترويج للخير: . ۵
ْن َقْول ي  «.ف ْعل يو م 
ْن »بيان الفضائ  الأ خلاقية: . ٦ اََرْيُتُكْم َكَرائ َم اْلأَْخَلاق  م 
ي يشيران ا لى الخدمات الأ خلاقية  ٦و 1البندان «: نَْفس 

 والتعليمية.

 المبادئ السائدة في الخدمات العامة
وتعتمد الخدمة العامة التي توفر مصالح الشعب وتلبي 

 ه على المبادئ التالية:احتياجات

 مبدا  المساواة. ۷

دارية  ا ن   الحفاظ على مبدا  المساواة في العلاقات العامة والأ 
مام  وخدمة الناس ذو مكانة مميزة في الفقه العلوي. يطالب الأ 

ولأته وموظفيه بالمساواة بين الناس حتى في النظر  )ع(علي 
 َو ا س  »: )ع(بكر يقول ا بي  ا ليهم. في رسالته ا لى محمد بن
َي لأ َبْيَنُهْم ف ي الل ْحَظة  َوالن ْظَرة  َحت ى َيْطَمَع الُْعَظَماُم ف ي َحْيف 

م لَُهمْ  ْن َعْدل َي َعَلْيه  َعَفاُم م   .(۲۱:)الرسالة« َوَلأ َيْياََس الضُّ

 مبدا  الصبر. ۲

ولأته بالصبر ا ثنام تقديم الخدمات العامة وسنشير  )ع(يوصي 
 ي هذا الخصوص:ا لى عدة ا مثلة ف

بالصبر  )ع(ا ( في رسالة ا لى موظفي بين المال، يوصيهم 
انُ »في البت في طلبات الناس:  ن ُكْم ُخز  ْم َفا   ه   َواْصب ُروا ل َحَوائ ج 

ة ة  َوُسَفَراُم اْلأَئ م  ي ة  َوُوَكَلاُم اْلأ م  ع  ا ي ا نكم ا منام الخزانة «. الر 
الأ ئمة: وهذا يعني ا ن من وممثلو الرعية في بيت المال ورس  

يكن كذلي فعليه ا ن يصبر على قضام حوائج الناس )ابن ميثم 
 .(1/۷۹۲: ۷۹٦۲البحراني، 

ب( في رسالة تلقاها مالي الأ شتر وهو وال لمصر، تم 
تكليفه باختيار قائد للجيش يتمتع ببعض الشروط منها الصبر 

ْلما اَْفَضَلُهمْ »  .(1۹:)الرسالة «ح 

ْبر  »ج(  . (1۹:)الرسالة «ف يَما َخف  َعَلْيه  اَْو َثُق  َعَلْيه   َوالص 
على عاتق الحاكم، يشير  اوبعد التعبير عن ا ن للرعية حقوق  

يمكنه النجاح في هذه الأ مور ا لأ لأ ا لى ا ن الحاكم )ع(
بالسعي والأتكال على الله وا عداد نفسه للحق والصبر في 

 جميع الأ عمال السهلة والصعبة.

 دم المنةمبدا  ع. ۹
وهناك مبدا  ا خر للخدمة العامة هو مبدا  عدم المنة، لأ ن المنة 
تذهب بقيمة الخدمة، والحكومة الدينية حيث تحظى القيم 
با همية خاصة، تتميز قضية عدم المنة بدور مركزي في 

يقب  الخدمة )ع( لأالمؤمنين  ا میرالخدمة العامة. ولذلي فا ن 
ي ت َي  الَْمنَ و اكَ ا  ي  »المقترنة بالمنة وينهى عنها: َعَلى َرع 

ْحَسان ُ  اْلأ   ْحَسان َي ... َفا  ن  الَْمن  ُيْبط   .(1۹:)الرسالة« ب ا  

 مبدا  الأستمرار. ٤
يجب ا ن تكون الخدمات العامة مستمرة ومستدامة. ينهى 

الأ شتر عن ا ن تشغله ا عماله الشخصية عن  االمؤمنين مالك   ا میر
ن  » الأستمرار في الخدمة: [ تُْعَذُر ]ب َتْضي يع  الت اف ه  لأ يَ َفا  

َي الت اف هَ  ْص َهم يَ  ب َتْضي يع  م  َفَلا تُْشخ  َي الَْكث يَر الُْمه  ْحَكام   ل أ  
َك لَُهمْ  ْر َخد  ْد ا ُموَر َمنْ  َعْنُهْم َوَلأ تَُصعِّ ْنُهْم لأ َوَتَفق  ُ  ا  لَْيَي م  َيص 

ُمُه الُْعُيونُ  ْن َتْقَتح  م  ُرُه الرَِّجالُ وَ  م   .(1۹:الرسالة) «َتْحق 

 مبدا  الأتكال على الله. ۵

مام علي   )ع(كما ذكرنا في البند "ج" حول الصبر، فا ن الأ 
الحاكم عليه ا ن يتوك  على الله لكي يتمكن من  يرى ا ن  

َو لَْيَس َيْخُرُج الَْوال ي »تنفيذ مهامه في تقديم الخدمة للناس: 
يَقة  َما اَلْ  ْن َحق  ْن َذل َي ا  ل أ ب الأْهت َمام  َزَمُه الل ُه ]َتَعالَىم  [ م 
 .(1۹:)الرسالة «َوال أْست َعانَة  ب الل ه

 الخاتمة
الخدمات العامة عبارة عن ا نشطة عامة تقدمها الحكومة ا و 
دارية  الكيانات الخاصة نيابة عن الحكومة في المجالأت الأ 

ية، على ا ساس مبادئ والصناعية والتجارية والمهنية والأجتماع
المساواة والأستقرار والأستمرارية، والتطابق وعدم الأنحياز 

 والمجانية.
يجب ا ن يغف  لأ با ن الحاكم )ع(المؤمنين  ا میروقد اهتم 
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عن تقديم الخدمات العامة وتطرق ا لى بيان الخدمات التي 
قدمها بنفسه كحاكم ا سلامي وهي عبارة عن: العم  بالقرا ن، 

 ليم، الجيش، الأ خلاق والتربية.الهدى، التع
وفي رسائله ا لى الولأة، يكلفهم ا میر المؤمنين بتقديم 

، القضائية، والعسكرية، والثقافية التعليمية، والخدمات الترفيهية
داريةو  .التجارية والصناعية، والمالية والأقتصادية، والأ 

ويقوم مبدا  الخدمات العامة في نهج البلاغة على 
 ر وعدم المنة والأستمرارية والتوك  على الله.المساواة والصب

  المصادر
مكاتيب الرسول صلّى الله  .(۷٤۷۳) حمدي ميانجي، عليا  

 .الحدیث ارقم: د .۷الطبعة  .سلّمو ا لهو عليه
نهج البلاغة  .(۷٤۷٤) الشريف الرضي، محمد بن حسين

 .قم .۷الطبعة:  ()للصبحي صالح
الحقوق  .(۷۹۸۸) ري، کورشغسن استوار ؛مامي، محمد ا  

دارية  .طهران: نشر میزان .الأ 
 .الحقوق العامة .(۷۹۱٦) ا ندره دومیش ؛ بيير لألو مي یر

 .سترغ. طهران: نشر داديالفض  قاض ا بو ةترجم
 .شرح نهج البلاغة .(۷۹٦۲) بحراني، میثم بن علي بن میثم

 .دفتر نشر کتاب
طهران:  .ا سس الحقوق العامة .(۷۹۳۹) الله پروین، خیر

 .متس
مدخ  ا لى علم  .(۷۹٦۷) رودي، محمد جعفرغجعفری لن

 .الحقوق

 – حكومة الحكمة .(۷۹۱۱دلشاد طهراني، مصطفی )
 .طهران: خانه اندیشه جوان .الحكومة في نهج البلاغة
دارية .(۷۹۸1رضائي زاده، محمد جواد )  (۷) الحقوق الأ 

 طهران: نشر میزان
حقوق  .(۷۹۳۱) مرادي، محمد؛ هابیلي، مریمسلطان

نسان في  ، قم، مجلة 1العدد  ،۲السنة  .نهج البلاغةالأ 
 .الدراسات التفسيرية
نهج في شرح  ةبهج الصباغ .(۷۹۱٦شوشتري، محمد تقي )

 .میر کبیرا  طهران: انتشارات  .البلاغة
. ا سس الحقوق العامة .(۷۹۸۳) رجي ازندریاني، علي اکبرغ

 .طهران: انتشارات جنگ 
طهران:  . ا سس الحقوق العامة .(۷۹۸۹) کاتوزیان، ناصر
 .نشر میزان

عشرة ا وامر في الحقوق العامة؛ تا م  » .(۷۹۳۱) .-------
مجلة  .«حول المبادئ والمفاهیم البنيوية للحقوق العامة

 .، طهران۲العدد  ٤۷السنة  ،الحقوق
نهج  المناهج السیاسیة في .(۷۹۸۷) مهدی ، محمدماندغار

 .قم: بوستان کتاب.البلاغة
شرح جديد وشام  لنهج  .(۷۹۱1) ارم شیرازي، ناصرمک

سلامطهران: دار الکتب .البلاغة  .ةیالأ 
دارية .(۷۹۸٦) موسی زاده، رضا  .طهران: نشر میزان .الحقوق الأ 

منهاج البراعة في  .(۷٤۱۱هاشمى خويي، ميرزا حبيب الله )
مکتبة طهران:  ال .٤الطبعة:  (شرح نهج البلاغة )خوئي

سلام .یةالأ 
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 و اصول حاکم بر آن در نهج البالغه« خدمات عمومی»بازشناسی اصل 

 اکبرزاده احمد

 صدری محمد سید

 افکار دل علیرضا

  چکیده                                                                   
ای که توسد المنفعهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی عبارت است از فعالیت عامخدمات عمومی به

چنان جایگاهی برخوردار است که شود  این اصل از آننهاد خصوصی به نیابت از دولت ارائه میلت یا یکدو

دهد  این مقاله در دو قسهمت ی خدمات عمومی، شایستگی بقای خود را از دست میدولت فاقد قدرت ارائه

یژه این و ومی، جایگاهشود  در قسمت اول ضمن توجه به مفهوم اصل خدمات عمومی در حقوق عمارائه می

شهود  بهر اسها  آناهه از عنوان حهاکم اسهالمی بیهان میالسالم بههرفتار حضرت امیر علیهو  اصل در گفتار

های مختلف موردنیاز عمهوم آید دولت مکلف به ارائه خدمات عمومی در زمینهالبالغه مولی به دست مینه 

عنوان حاکم اسالمی بهه ایهن دسهتور، اید که خود بهنمآن حضرت هی گزارشی اعالم میو  افراد جامعه است

 که اصل خدمات عمومی مبتنی بر یک سری از اصهول اسهت قسهمت دوم بههعمل نموده است  به لحا  این

خواههد خهدماتی السالم از دولت میپردازد  حضرت امیر علیهالبالغه میاستخراج این اصول از نه  و اکاویو

 .اتکای به خدا باشدو  کند باید مبتنی بر اصول تساوی، صبر، تداوممی ارائهرا که برای عموم مردم 

 حقوق عمومی، خدمات عمومی، نه  البالغه، حقوق شهروندی  کلیدی: واژگان
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