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 یاصل رحمت در حکمران
  قرآن منظر از

  *محمدجواد ارسطا  
  **نژادسیداحمد حبیب   ________________________________________________________  

  چکیده
را در  هیـ آن نظر يهـا انیـ اسـت کـه بن  مبتنی  ي، بر اصول و قواعدتیدر باب حاکم ياهیهر نظر

، تیـ اسالم در باب حاکم هی، نظرانیم نی. در ادینمایمشخص م گوناگون يهاساحات و حوزه
 .باشـد یت و عقل، قابل اسـتخراج مـ  سنّ ،استوار شده است که از کتاب یانیوح يهاانیبن هیبر پا

، اصل رحمت اسـت کـه بـه عنـوان     تیاسالم در موضوع حاکم دگاهید یمبان نیترمهماز  یکی
کـه در فقـه    يآن و آثـار  یاجتمـاع  يهابه ندرت به جنبه شده، توجهکمتر اصل و قاعده،  کی

  .گذارد، توجه شده استیم يبر جا یو حقوق عموم یاسیس
مفـاد اصـل رحمـت و     نیـی پس از تب م،یقرآن کر اتیبا استفاده از آ کوشدحاضر میمقاله 

لـزوم  آنجـا   زاصل در تعامل خداوند بـا مخلوقـاتش بپـردازد و ا    نیا يمحور گاهیادله آن، به جا
، اجـرا  نیتقنـ گوناگون  يهاحاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه به وسیلهاصل  نیا تیرعا

و  ینیحکومت دگوناگون  يهاهیاصل در ال نیا انیو سپس با اشاره به جر دیو قضا استنتاج نما
  کند. یآن را بررس یو حقوق ی، آثار فقهگریکدیاقشار مختلف مردم با  رابطه در یحت

  .یحکومت اسالم ،ی، اخالق الهتی، حاکمیرحمت، حکمران :کلیدي واژگان
                                                   

 حـوزه  یدانشـگاه تهـران و عضـو انجمـن فقـه و حقـوق اسـالم        یفاراب سیپرد یعلم تیئ* عضو ه
)mjarasta@ut.ac.ir.(  
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 مقدمه

استفاده آن در قرآن  نحوه در ابتداي این مقاله مباحثی مانند  تبار شناسی واژه رحمت و
و سطوح و الیه هاي رحمت بررسی می شود و مبناي نقلی و عقلی در  جعل رحمـت  
به عنوان اصل اولیه در حکمرانی بیان می گردد و در ادامه با بحث در این مورد که تمام 
اعمال حکمرانی باید مبتنی بر رحمت و دلسوزي و مهربانی  باشد ،کارویژه هـاي ایـن   

  حکومتی مورد مداقه قرار می گیرد . اصل در شئون

  تبارشناسی واژگانی رحمت .1
 را معناي رحمـت دانسـته اسـت    1»ةوالمغفر ۀالرقه والتعطف والمرحم« ،العربلسانصاحب 

  :نویسدمی راغب اصفهانیو  )173و  25صص، 5ج، 1414 منظور،(ابن
ـ   یلإحسان اإل یتقتض ۀرق ۀالرحم ـ یالمرحوم و قد تستعمل تـاره ف و تـاره   ةالمجـرد  ۀالرق

است که اقتضاي نیکی به کسی که مورد  دلسوزي ،رحمت :ۀالرقحسان المجرد عناإلیف
گردد و گاهی می استعمال به تنهایی ،در دلسوزي رحمت رحمت است را دارد و گاهی
  ).347ص ،1412 ،(راغب اصفهانی نیز در نیکی فارغ از دلسوزي

، »بخشـودن « »دنیـ ورزشـفقت «، »ردنکیمهربان«رحمت را  هواژ ،فارسی هايدر فرهنگ
  .)1641ص ،2ج، 1381 ،(معین اندمعنا کرده »یمهربان«و » ردنکعفو«

  رحمت در قرآن. 2
مرتبـه در   بـیش از سیصـد  در مجمـوع   »ماًیرح«و  »میرح« ،»میالرح« ،»الرحمن« گانواژ

یک مورد که  مگر ،الهی آمدهبه عنوان وصف همواره  »یمرح«اند. م تکرار شدهیقرآن کر
  :آمده است پیامبرصفت رحیم براي 

ینَ رنؤْمبِالْم لَیکُمع رِیصح تُّمنا عم لَیهزِیزٌ عع کُمنْ أَنْفُسولٌ مسر کُماءج ئُلَقَدیمحر بـه   :وف
اصـرار  هاي شما بر او سخت است و سویتان آمد که رنجه یقین، رسولی از خود شما ب

  .)128: توبه( بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!
                                                   

 دلسوزي ،همدردي ،مهربانی ،بخشیدن. 1
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زیرا رحمان بر وزن فعالن  ؛تفاوت معنایی دارندبا یکدیگر  ،»رحیم«و  »رحمان«دو واژه 
 ؛رحمت الهی بر همه چیز گسـترانیده شـده اسـت    یعنی ؛داردداللت بر کثرت  است که

از  .رساندمی نوعی ثبات و دوام را بوده، ـ ت مشبههصف ـولی واژه رحیم بر وزن فعیل  
بـر   ؛)128(ر.ك: توبـه:   به کار رفته اسـت  نیزبه عنوان صفت انسان  رحیم ،سوي دیگر

 ؛)22ص ،1ج ،1374 ،مکـارم شـیرازي  ( خالف رحمان که وصف خاص خداوند اسـت 
رحمت خاص خداوند  ،منظور از رحمانیت، رحمت عام و مقصود از رحیمیت بنابراین

که شامل دوست  وند اشاره داردبه رحمت خدا ،صفت رحمان ،گرید عبارتو به  است
بـه رحمـت خـاص     ،ولـی رحـیم   ؛گـردد و دشمن، مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار می

/ (همـان اسـت   صـالح و فرمـانبردار   ،کـه ویـژه بنـدگان مطیـع     کنـد اشاره میپروردگار 
ه در روایتـی  کچنان ؛)5ص ،1ج، 1360 ،طبرسی/ 30و  26صص، 1جتا]، [بی ،طباطبایی

شیء، الرحمن بجمیـع خلقـه، الـرحیم بـالمؤمنین      له کلّإواهللا « است: وارد شده صادقاز امام 
  .)23ص ،1ج ،1374 ،(مکارم شیرازي» خاصۀ

  ین اوصاف رحمت الهیترمهم. 3
خلقت آن است که خلقت جهان هستی از باب رحمت خداوند  هايین فلسفهترمهماز 

مگر کسی را کـه  : لذلک خَلَقَهم إِلَّا من رحم ربک و« خوانیم:میاست؛ بنابراین  بر بندگانش
  ).119: (هود »آنها را آفرید ]پذیرش رحمت[پروردگارت رحم کند! و براي همین 

 رابطـه  کـه  اسـت  آن ،شـود مـی  فهمیده امر این از که نکاتی از یکی رسدمی نظر به
 و رحمانیـت  صـفت  دو اساس بر هاانسان با آنها رأس در و مخلوقاتش همه با خداوند

یـا عـذاب الهـی نیـز      »ذوانتقام«حتی تجلی اوصافی مانند  و است شده استوار رحیمیت
رحمت الهی بر  ،نصوص و اینکه بر اساس است بل تحلیلاق ،تحت شمول عام رحمت

 در حسـین  مانند جایی که امام ؛سبقت دارد ،اوصاف دیگرش از جمله اوصاف غضبیه
 بر رحمتش که کسی اي :غضبه رحمته سبقت من یا« :داردمی عرضه ،عرفه دعاي از فرازي

 تسـعی  ذيالّ نتأ« :خوانیممی صحیفه سجادیه 16 یا در دعاي !»است گرفته پیشی غضبش
؛ »داردمیبر قدم غضبش پیشاپیش او رحمت که هستی کسی تو !خدایا :غضبه مامأ رحمته
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 موسوي( دارد قرار الهی رحمت مورد ،مخلوقات دیگر همچون بداند باید انسان بنابراین
 .)1، ص11ج ،1409 سبزواري،

خداوند خـود   و1» اهللا الرحمن الرحیمبسم« :شده استآغاز الهی  قرآن با اسامی رحمت
) و این وصـف  147: (انعام »... فَقُل ربکم ذورحمۀٍ واسعۀٍ... « :نامیده استرا به این صفت 

) و هـر  54: (انعام »نَفْسه الرَّحمۀَ کتَب ربکم علَى ...« :را خداوند بر خود واجب کرده است
نْ أَ اتـه یمـنْ آ  و« :تجلی از آن رحمت مطلق اسـت  ،رحمت که در عالم وجود دارد گونه

  ).21: (روم »رحمۀً مودةً و نَکمیجعلَ ب و هایخَلَقَ لَکم منْ أَنفُسکم أَزواجاً لِّتَسکنُوا إِلَ
رحمـت خـود را    اسـت؛ بنـابراین   وسعت و فراگیري ،یکی از اوصاف رحمت الهی

ـ « ده اسـت: کـر مشـمول همگـان    تحمر ـ    یو صـاحب   .)156 :(اعـراف  »ءیوسـعت کُـلَّ شَ
  :نویسدمی المیزان	تفسیر

...  ت اسـت. یـ ت و از لوازم صفت ربوبیات الوهیاز مقتض ،سعه رحمت و افاضه نعمت
ـ ه رحمت الهى واسعه است و اختصاص بـه مـؤمن و   کتوان گفت مى ،اساس نیا بر ا ی

ـ ا بـه آخـرت ن  یا یصاحبان شعور نداشته و مخصوص به دن حتـى شـمول و    ؛سـت یز نی
 ت او هـم همـواره مـالزم بـا رحمـت اوسـت      ینى و مشـ أنه ش ،تش فعلى استیعموم

  .)357ص ،8جتا]، [بی ،(طباطبایی

  رحمت هايسطوح و الیه .4
(اصل  با مؤمنان وندارتباط خداو  )(اصل رحمانیترابطه خداوند با جهان هستی جدا از 

  :دکربندي الیه و سطح تقسیم چند جامعه اسالمی در توان رحمت را درمی ،رحیمیت)
  ؛کم اسالمی با مؤمناناارتباط ح) الف
  مؤمنان؛غیر ارتباط حاکم اسالمی با) ب
  ؛ارتباط مؤمنان با مؤمنان ج)

  .مؤمنانغیر ارتباط مؤمنان با )د
                                                   

عظیم ترین «حقوق عمومی در "ارسطا، محمد جواد.  ر.ك: ،اصل رحمت در آیه بسمله درباره . 1
 .1393در تکاپوي حقوق عمومی، تهران، شهریور  "».آیه قرآن
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و اگر اصل اولی  لحاظ کردمحور را ت رحمتحاکمیو باید توان می این سطوح مههدر 
  .ستین مطلوب ،در روابط این سطوح مبتنی بر رحمت و دلسوزي نباشد

  محورحاکمیت رحمت. 5
 هـا هسـور  همهدر ابتداي  از نگاه حقوق عمومی، توصیف خداوند در قرآن و مخصوصاً

دارد که حاکمیـت مطلـق خداونـد بـر انسـان و       داللتبر این امر  ـ	از سوره توبه غیر	ـ
بر اساس رحمت نامتناهی او استوار شده اسـت و بـه عبـارت     ،جهان و همه مخلوقات

  .است محورحاکمیتی رحمت ،دیگر
، بلکـه  دادن اوصـاف دیگـر الهـی نیسـت    این اصل به معناي نفی یا کـم جلـوه  البته 

قابـل اصـطیاد    یـک اصـل   ،توان گفت از مجموعه آیات و روایـات می ست کهمعنابدین
یعنی میان وصـف   ؛اصل رحمت بر اوصاف دیگر الهی است بودن»حاکم«باشد و آن می

  برقرار است. »حکومت« رابطه، لهیاوصاف ا دیگررحمت با 
ابعـاد مـادي،    همـه در  هـا انساناقتضاي رحمت الهی نسبت به انسان، تأمین مصالح 

. بـه عبـارت   سـت همراه با عطوفت و شفقت نسـبت بـه آنها   ،معنوي، دنیوي و اخروي
و همین امـر  است تأمین مصلحت به عالوه مهرورزي و شفقت  به معنايرحمت  ،دیگر
بـدان   بـه طـور جـدي    بایـد  باشد که حتماًمی ی به امر حاکمیتاصلی نگاه اسالم امتیاز

  .شودتوجه 

  مبانی جعل اصل رحمت به عنوان یکی از اصول حکمرانی. 6
ین اصول حکمرانـی در نظـر   ترمهمبراي اینکه اصل رحمت را بتوانیم به عنوان یکی از 

  ببریم. بهره »نقلی«و  »عقلی«توانیم از دو دلیل می ،بگیریم
خداونـد داراي برتـرین صـفات کمـالی از جملـه وصـف       در دلیل عقلی باید گفت 

ش بایـد در حـد انسـانی    یدر مسـیر کمـال خـو    نیزانسان  ،است. از سوي دیگر رحمت
؛ پـس  رحمـت اسـت   ،چون یکی از اوصاف الهـی  ؛شودمتصف به این صفات خودش 

این استدالل عقلی  شود.متصف مسیر کمالی خویش به صفت رحمت نیز باید در انسان 
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  ).129، ص58، ج1403 ،مجلسی» (اهللاِتَخَلَّقُوا بِأَخْالقِ« مانند ؛شودمی تأییدنیز با نقل 
اهللا چگونـه حاصـل   اخـالق ه ق بپرسش که تخلّدر پاسخ به این  یطباطبایعالمه 

 دیـ فطـرت توح پایـه  همه بر  ،ام الهىکز احیده و نیخالق حمامعتقد است  ،شودمى
ـ فرمامـی  هکـ چنان ؛است بر اساس آنها به دنیا آمدهه انسان در خلقت ک باشدمی : دی

قم وجهک للد« لَ یاهللاِ الَّتفطْرَت فاًیحن نِیفَأَ ع ایفَطَرَ النَّاسپس روى و تمام وجود خود  :ه
ه خداونـد همـه مـردم را بـر آن     کـ ى یهمان سرشت خدا !ن بر پا داریرا به سوى د
  .)30		:(روم »سرشته است

  :از منظر ایشان
رون آمده و به ید بیو ترد کى شیکاز حجاب و تار ،مان و عمل صالحیس از راه اکهر 

نش فطـرت او گـرد حجـاب    یه بکسى کز یافته باشد و نین راه یقید و نور یفطرت توح
ات او طبق فطرت و موافق با آن اسـت  کبرنداشته و تمام افعال و اقوال و حاالت و مل

د یه چه بگوکداند مى ،ن صورتیو در ا متخلق به اخالق الهى است ـ ایا و اوصیانب ـ
  .)357ص ،1جتا]، [بی ،(طباطباییند، و چگونه باشد کند و چه نکد، و چه بیو چه نگو

  بر عالم تشریع »اهللاِخَلَّقُوا بِأَخْالقِتَ«گستره . 7
صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند گفتـه   بارهآنچه در مطرح گردد کهشاید این شبهه 

به رفتـار خداونـد بـا مخلوقـات در      بوده،وند مربوط ه صفات تکوینی خدااست، بشده 
نسبت به همه رحمـت دارد   خداوند ،در عالم تکوین یعنی ؛شودعالم تکوین مربوط می

 مســلمان و ،ظــالمغیر ،ظــالم ،ترســا ،گبــر	ـــ روزي را بــه همــه ،و بــه عنــوان نمونــه
در  ،رانـی و حاکمیـت  مکـه موضـوع مـا در بحـث حک     یدر حال، دهدمی ـ	مسلمانغیر

نتیجـه  تشـریعی   يامـر تـوان از ایـن امـر تکـوینی،     ه میچگون پس ؛حوزه تشریع است
رابطـه خـداي متعـال بـا      ،باید بگوییم فقط در عـالم تکـوین   طبق این استدالل گرفت؟
الهـی در عـالم   محور رحمتاز این رابطه  ؛ ولیمبتنی استبر رحمت و محبت  ،بندگان

  شود.نمی تکوین، نکته تشریعی استفاده
یعنـی اگـر   کنیم؛ جدا  یکدیگراز رویکرد را  رسد دوبه نظر می اشکالاین پاسخ در 
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 به راحتی پاسخ این پرسـش داده  ،باشیمها و بایدها طرفدار ارتباط سیستمی میان هست
 یم که در ظاهرنکگونه استدالل توانیم اینمی ،نباشیمقائل ولی اگر به این ترابط  ؛شودمی

 ؛را نتیجـه گرفـت   )(عالم تشـریع  ، باید)(عالم تکوین توان از هستبه طور مستقیم نمی
امـور تشـریعی و    دربارهو بایدها  ،تکوینیات و واقعیات خارجی در موردها هست زیرا

از امور تکوینی است، در حـالی   »هست«به عبارت دیگر، . کنندصحبت می امور ارزشی
اي رابطـه  ،تکـوین و تشـریع   ؛ بنـابراین میـان  از امور تشریعی و اعتباري است »باید«که 

مسـتقیم وجـود دارد.   غیر رابطـه  ،در این میاناینکه نکته مهم  ؛ ولیمستقیم وجود ندارد
 »هست« این مقدمه به همان؛ استاي الزم امور تکوینی، مقدمهبراي استنتاج از واقع 	در

 از صـفات  ،رحمـت  هکـ مقدمه اول آنشود تا بتوان یک باید را استنتاج کرد. ضمیمه می
مقدمـه دوم   ).باشـد می اي مشتمل بر یک هستمقدمهمقدمه، این ؛ خداوند متعال است

فات الهی را تحصـیل کنـد.   ص ،که انسانـ 	مطلوب است	ـ  است: سزاوار است گونهاین
انسان صفت رحمت را براي خود تحصیل کند و متصـف بـه   ه آنکه مطلوب است نتیج

از دو  رسدمی به نظر دست آورد؟ه توان بمی این صفت شود. حال مقدمه دوم را از کجا
  .توان مقدمه دوم را به دست آوردمی راه عقل یا نقل

فات او بنـابراین صـ   ؛الوجود اسـت گوییم خداوند واجبمی ،از مسیر استدالل عقلی
ات خداوند که ذ گونههمان. باشدمیترین و برترین صفات چون عین ذات اوست، کامل

دیگر، هـر انسـانی    سوي. از باشدمیبدون نقص و ضعف  نیزنقص است، صفات او بی
که کمال، مطلوب ذاتـی   اکنون ست.هاانسانبه دنبال کمال است و کمال، مطلوب ذاتی 

ـ    دنبـال  به است، انسان باید  ه کمـال برسـاند. صـفاتی کـه در     صـفاتی باشـد کـه او را ب
در مسـیر  پس مطلـوب اسـت انسـان     ؛ن آنها شکی نیست، صفات خدا هستندبودکمال

  به دنبال تحصیل صفات الهی باشد. ،مطالبه کمال خود
کند که انسان داللت میبر این امر رویم که سراغ روایاتی می ،در مسیر استدالل نقلی

، 58، ج1403 ،(مجلسی »اهللاِتَخَلَّقُوا بِأَخْالقِ« مانند ؛تحصیل صفات الهی باشد باید به دنبال
اهللا هـا، فـإن  یو أحملهـم عل  اهللابأخالق و خذهم« یا )389ص ،2جتا]، [بی ،طباطبایی /129ص

با مردم بر اساس اخالق الهی رفتار کن و آنان را  :بغض مذامهایو  األخالق یحب معالیتعالى 
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اخالقـی را دوسـت دارد و    هـاي که خداونـد، برتـري  چرا ؛عمل بر طبق آن وادار کنبه 
 .)615ص، 2ج، 1377، میانجی  (احمدي »شمارداخالق پست را ناپسند و مبغوض می

 همـه دهـد کـه   نشـان مـی   ــ 	...	اهللا تعـالی یحـب  نإف	ـ  پیامبرتعلیل مذکور در کالم 
 ؛مورد سـفارش اسـالم اسـت    ،شوداهللا تعبیر میاخالقی که از آنها به اخالق هايبرتري

که خداونـد بـه حضـرت    دیگري  حدیث قدسی یا »اهللاخالقأقوا بتخلّ«که روایت چنانمه
 ،1ج، 1371 دیلمـی، » (!ق شـو ! به اخالق من متخلّداوداي  :خالقیأق بتخلّ«فرمود:  داود
دهنـده  اوصـاف الهـی اسـت کـه نشـان      دریافـت حکایت از امر و دستور بر  ؛)127ص

 انسان است. به وسیلهاوصاف الهی  کارگیريبهمطلوبیت 
و هـا  حتی براي کسانی که به ترابط میان هست ،در پاسخ به آن شبهه بر این اساس،

کردن یک مقدمه عقلی یا واسطه ضمیمهه ب »هاهست« توان گفتمی ،نیستندقائل ها باید
  مستقیم دارند.غیر رابطه ،»هاباید«نقلی دیگر با 

طبـق   از آنجـا کـه   .گیري از مفهوم خالفت اسـت بهره ،استدالل دیگر بر این مطلب
ـ  یا داود إِنَّا جعلْنَـاك خَل ی« :است اهللاخلیفۀانسان  معارف قرآنی، ضِ یفَـۀً فو )26: (ص »الْـأَر 

بـه   وسـیله صفات الهی را در خود متجلـی نمایـد تـا بـدین      ،باید بکوشد در حد امکان
کمال وجودي خویش برسد. اقتضاي خالفت آن است که خلیفـه در صـفات و اعمـال    

بـه اخـالق   لیفه خدا بر روي زمین، بایـد  ، خبه همین دلیلخود، شبیه مستخلف باشد و 
  .گرددمتصف  الهی

  معتقد است: طباطباییعالمه 
 ینـه ه صفات و اعمال مسـتخلف را نشـان دهـد و آ   کن است یا ،ون خالفتئى از شیک

د متخلـق بـه   یـ ن بایفـه خـدا در زمـ   یجه خلیپس در نت ؛ندکار او را بک ،صفات او باشد
او  ،نـد کم مىکند، و آنچه خدا حکاو اراده  ،ندکاخالق خدا باشد و آنچه خدا اراده مى

ز یاو ن ـ بِالْحقِّ یقْضی اهللاُو ـند کم مىکند و چون خدا همواره به حق حکم کهمان را ح
نـد  کند و جز راه خدا راهـى نـرود، و از آن راه تجـاوز و تعـدى ن    کم نکجز به حق ح

  .)194ص ،17جتا]، [بی ،(طباطبایی



  از منظر قرآن یاصل رحمت در حکمران  
179

  

  اصل رحمت در حاکمیت اسالمی. 8
جامعـه   درتوان استنتاج کرد که حاکمیـت  می ،حاکمیت الهی بر محور رحمت يابتنا از

  :آمده است اسالم که در روایتی از پیامبرچنان ؛نیز باید بر همین اساس باشد اسالمی
لٍ فرَجۀُ إِلَّا لامالْإِم لُحیلَا تَص عرالٍ وصثَلَاثُ خ ـ یه اصعنْ مع زُهجاهللاِیح  لْـمح ـ ی و لکم   بِـه

هنُ غَضَبسح نْ یالْوِلَا ولَى میۀِ عتَّى  یلیکـ ح  ـمکونَ لَه  الـرَّح ـدالامامـت و رهبـري   : مِیالْو
مگر براي مردي که داراي سه ویژگی باشد: ورع و تقـوایی کـه او را از    ،نیستشایسته 

ارتکاب گناهان بازدارد، حلم و بردباري که به وسیله آن، خشم خـود را کنتـرل کنـد و    
که براي آنان همچون پـدري  اي یک حکمرانی شایسته بر افراد تحت والیتش، به گونه

 .)407ص ،1ج، 1430 ،کلینی( مهربان باشد

که یکی از وظایف رهبر نخست این ؛دو تعبیر، سزاوار دقت و تأمل استدر این روایت، 
 روشندانسته است.  ـ		مِیالْوالد الرَّحک	ـحکومت اسالمی را رفتار مشفقانه و پدرانه با مردم 

یـک رهبـر    ؛ زیـرا تأمین مصالح عمـومی اسـت  رف صاست که چنین رفتاري، فراتر از 
 بنـابراین  ؛ا آنان رفتـار پدرانـه نداشـته باشـد    ین مصالح مردم، بممکن است در عین تأم

  است.، بیانگر وظیفه دیگري از وظایف رهبر جامعه اسالمی مذکورروایت 
است که به معناي حکمرانی  »یۀالوالسنح«، تعبیر داردتأمل  جايدومین تعبیري که 

در مجـامع   هـاي اخیـر  سـال  ، 2باشد. اصـطالح حکمرانـی شایسـته   شایسته و خوب می
با دقـت و گسـتردگی    ،عناصر حکمرانی شایستهاست، در حالی که  حقوقی مطرح شده

  .و قابل استنباط است باشدمیمبانی و نصوص اسالمی مطرح  بیشتري در
: دارد اصـلی  سه عنصر ،حاکمیت از دیدگاه اسالمم گیرینتیجه می ،از آنچه گفته شد

  .»هربانانه و مشفقانه با مردمرفتار م« و »تأمین مصالح عمومی« ،»قدرت«
 مفهومی است که با ولی ؛هرچند اصطالح حاکمیت در نصوص دینی نیامده است

قـدرت   ،حاکمیـت اسـالمی   در اندرون مفهوم .بیشتري دارد نزدیکی ،والیت مفهوم
رعایت مصلحت مولی علیهم نیـز از مقومـات تعریـف    ز سوي دیگر، ا مستتر است.

 ولی مهم اینکه با مراجعه به نصوص دینـی  است؛ اسالمیوالیت یا همان حاکمیت 
                                                   

2.  Good governance 
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در درون مفهـوم والیـت یـا     ،باشـد مـی  توان عنصر سومی را که اصـل رحمـت  می
مفهوم  قوام سببمین مصالح را رف تأحاکمیت اسالمی جاري و ساري دانست و ص

براي مفهوم  دلسوزي و شفقت را نیز ،مین مصالح عامهوالیت ندانست و در کنار تأ
  ري ضروري دانست.، عنصوالیت

به خـوبی   ،مقایسه عناصر حاکمیت از نگاه اسالم با حاکمیت از منظر حقوق معاصر
 ،در حقـوق معاصـر، حاکمیـت   باشـد؛ زیـرا   میاین دو دیدگاه  بسیاردهنده تفاوت نشان

 قدرتی حقوقی ،حاکمیت ،اوالً زیرا ؛گرددکه بیشتر آنها به قدرت برمی داردچهار عنصر 
گونـه  مسـبوق بـه هـیچ    ،ثالثاً ؛هاي موجود در کشور استقدرت دیگرمنشأ  ،ثانیاً است؛

(قاضــی  ر از آن در داخــل کشــور وجــود نــداردقــدرتی برتــ ،رابعــاً ؛هنجــاري نیســت
عـالوه بـر    ،که حاکمیت در اندیشـه اسـالمی   در حالی ،)197، ص1375 پناهی،شریعت

  دارد.ار مشفقانه و مهربانانه نیز مفاهیم زیبایی مانند دلسوزي و رفت، مفهوم قدرت
گانـه حاکمیـت در   بر فقدان هر یـک از عناصـر سـه    شودمی این خصوصیت باعث

عدم تأمین مصالح عمـومی   ،که به عنوان نمونهچنان ؛اندیشه اسالمی، آثاري مترتب شود
نه فقـط   ،گرددمی متاز س حاکم اسالمی انعزال سببو نداشتن رفتار مشفقانه با مردم، 

ـ  ،دادن این وصف مهمن چنین حاکمی با فقدان یا از دستایبنابر ؛زل اوع  خـود ه خود ب
  از این باب ندارد.گونه تصرفی گردد و به لحاظ شرعی حق هیچمی منعزل

  تعمیم اصل رحمت بر همه کارگزاران حکومتی. 9
توان با توجه می 3،شودتعمیم و تخصیص آن حکم می سبباز آنجا که علت یک حکم، 

خـالق و یـبغض   األمعالی اهللا تعالی یحبنّإف«که فرمود:  به تعلیل مذکور در روایت نبوي
محـدود  و مـردم   حـاکم اسـالمی  استنتاج کرد که لزوم رفتار مشفقانه، به رابطـه   »مذامها
  .گیردمیکارگزاران عمومی را دربر و مسئوالن همهبلکه  ،شودنمی
که در کتـب روایـی شـیعه و     است کرمروایت معروف پیامبر ا ،ید این دیدگاهؤم

                                                   
  .العلۀ تعمم و تخصص .3
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  .)184ص ،1، ج1371(دیلمی، »کم مسئول عن رعیتهکم راع و کلّکلّ« :ت آمده استاهل سنّ
با اشاره به برخی از مصادیق ایـن مسـئولیت فراگیـر،     پیامبردر ادامه این روایت، 

  :دامنه وسیع آن را به خوبی نشان داده و فرموده است
الْأَم یويرُ الَّذ عنْ رئُولٌ عسم وه اعٍ ولَى النَّاسِ ریع ـلِ بلَى أَهاعٍ علُ رالرَّج و هیت   ـوه و ـهت

اعرْأَةُ رالم و منْهئُولٌ عسیملِ بلَى أَهیۀٌ عه و هلْدو ا وهلعب یت  منْهئُولَۀٌ عسـ لُّکأَلَا فَ.م  م راعٍک
 کلُّکوعنْ رئُولٌ عسم یمه4(همان) ت  

تنها رهبر جامعه، بلکه هر مردي نسبت بـه خـانواده خـود و هـر زنـی      نه ،این اساس بر
د نسبت به فرزندان و اموال شوهرش و هر عبدي نسبت به اموال موالیش، مسئولیت دار

 5گوي اعمال خود باشد.پاسخو باید در پیشگاه عدل الهی 
بـا  اي بـا مـردم،   به اندازه و 6رحمت الهی است مصداق اتم رسولخود حضرت 

 :کنـد یم یم معرفید که قرآن او را به عنوان نمونه اخالق عظکررفتار  ییکویو ن یمهربان
  ).4 (قلم: »مٍیخُلُقٍ عظ لَعلى کإِنَّ«

کـه   اي بـوده اسـت  اندازهت امت به ینسبت به هدا امبریپ یو مهربان ين دلسوزیا
  دهد:یم يم او را دلداریقرآن کر

ـ د اگر به ایشا: ث أَسفاًیؤْمنُوا بِهذَا الْحدیآثارِهم إِنْ لَم  على کباخع نَفْس کفَلَعلَّ ن سـخن  ی
  .)6 (کهف: سازى كشتن را به خاطرشان از اندوه هالیاورند، خویمان نیا

 ]تکـ بر[بـه   :الْقَلْـبِ لَانفَضُّـوا مـنْ حولـک     ظَیلَو کنت فَظّاً غَل  لنت لَهم واهللاِفَبِما رحمۀٍ منَ
، از يو اگـر خشـن و سـنگدل بـود     يمهربـان شـد   ]مردم[، در برابر آنان یرحمت اله

  .)159 :عمرانآل( شدندمی ندهکاطراف تو پرا
و رحمـت او را   کـرده اسـت  ف ین صـفت توصـ  یز به ایش را نیامبر خویخداوند پ

                                                   
هر نگاهبـان نسـبت بـه    مسول است و شو و حاکم که بر مردم نگاهبان است که نسبت به مردمانش .4

خانواده اش می باشد و نسبت به آنها مسولیت دارد و زن نسبت به شوهر و فزندانش نگاهبان است 
 و مسولیت دارد.همانا همه ي شما بر یکدیگر نگاهبانید و نسبت به یکدیگر مسولیت دارید 

اساسی جمهوري اسالمی ایـران نیـز   این امر همان مسئولیت همگانی است که در اصل هشتم قانون  .5
  مطرح شده است.

قویم در باب رحمت به ویژه مطالب بسیار  دارايکه  فیض کاشانیاز رسائل محقق  »نامهالفت«. رساله 6
  .استاي منبع شایسته ،باشدمی رحمت نبوي درباره
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لْنَاك إِلَّا رحمۀً  و« فرماید:کند و میمی یر معرفیگش عالمیهمچون رحمت خو سا أَرم
الَملْع 107 :نبیاء(ا »نَیل(.  

  رانیماصل رحمت به عنوان اصل اولیه در حک. 10
بر  دمقابل آن و اینکه اصل در رفتارهاي کارگزاران بای اوصافدر تقدم اصل رحمت بر 

العالمین در ربوبیتش رب گونه استدالل کرد که خداوندتوان اینمی ،باشدمبتنی رحمت 
یعنـی رشـد انسـان را در     ؛بنا را بر رحمت قرار داده اسـت  نخست، عالماهل جمیع  بر

بـر انـذار مبتنـی کـرده اسـت. خـدایی کـه         ،در مرحله بعدبر رحمت و  نخست،درجه 
کـه عامـل    آموزانـد مـی  را تعامـل چگـونگی  مـا   بـه  ،ربوبیت دارد و حکیم مطلق است

نَفْسـه   تَـب علـى  ک«فرمایـد:  کـه مـی   ايمانند آیه شـریفه ه ؛ترغیب بر ترهیب مقدم است
 نیـز ). در روایـات  12 :(انعـام  »خداوند بر خودش رحمت را واجب کرده است :الرَّحمۀ

ـ « گونه آمده اسـت: این  ؛)239ص، 91ج، 1403 ،(مجلسـی  »غَضَـبه  رحمتُـه  ا مـنْ سـبقَت  ی
یعنـی  	ـباید بر این دو پایه   اجتماعی خویش در رفتارهاينیز  حکومتهرچند این بنابر

همـواره مقـدم و    ،رحمت بر غضـب  ولی ؛استوار باشد ـ	خوف و رجا یا قهر و محبت
  .است به عنوان اصل اولیه

  حکمرانی اصل رحمت در هايکارویژه. 11
قرار گرفتن اصل رحمت به عنوان مبناي اولیه حکمرانـی و  پس از مشخص شدن مبانی 

اینکه تمام رفتارهاي حاکمان باید داراي انگیزه اي مهربانی و شـفقت نسـبت بـه مـردم     
باشد ،در این قسمت به نمونه هایی از کاربرد اصل رحمـت در شـئونات و الیـه هـاي     

  مختلف حیات اجتماعی و سیاسی اشاره می نماییم.

  ت و امور حسبیهاصل رحم. 11ـ1
  :نیاز داریمچند مقدمه به  ،ترابط میان اصل رحمت و امور حسبیه بارهبراي تبیین بهتر در

ـ ، مقدمه اول ق بـه صـفات و اخـالق الهـی اسـت کـه یکـی از        کمال انسان در تخلّ
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بـه کمـال خـود     زمانیجامعه انسانی  شکبی .باشدمین آنها صفت رحمت تریبرجسته
به عنوان مثـال، اگـر تعامـل     ؛خداوندي در آن مستقر و نهادینه گرددرسد که اخالق می

تـوان چنـین   نمـی  قطـع به طور مسلمانان با یکدیگر بر اساس رحمت و مهربانی نباشد، 
بـه یقـین،   ؛ در نتیجه سالمی و مورد رضایت خداوند دانسترا داراي اخالق ااي جامعه

همچون  ـ	شودبه اخالق الهی تعبیر می که از آنها	ـهاي اخالقی استقرار و ترویج کرامت
کـه فقـدان آنهـا نیـز مـذموم و      چنـان  ؛مطلوب و محبوب خداوند متعال است رحمت،

  7.باشدمیمبغوض خداوند 
در جامعه، جـز بـا   کردن این صفات واالي اخالقی ترویج و نهادینه، مقدمه دوم

انجام آن فقـط از عهـده    معنا کهبدین ؛ممکن نیست هاي کالن اجتماعیریزيبرنامه
  آید.دولت برمی

استقرار و ترویج این صفات، چیزي نیست کـه نیازمنـد وجـود شـاکی      ،مقدمه سوم
اعـم از اینکـه در    ؛خصوصی و ترافع قضایی باشد، بلکه مطلوبیت آنها همیشگی اسـت 

  .خیرموردشان دعوایی شکل گرفته و شکایتی تحقق یافته باشد یا 
قطعی اسـت و   ،هاي اخالقیکرامت بارهگانه امور حسبیه درتحقق عناصر سه نتیجه:

امر یا رهبر دولـت   در درجه اول، ولی ـ به تصریح فقهاـ متولی امور حسبیه   از آنجا که
 خمینی،/ 338ص ،2ج، 1413 ،/ نائینی71ص ،10ج، 1405 ،اسالمی است (ر.ك: بحرانی

در جهـت   کوششریزي و کی از وظایف دولت اسالمی، برنامهی ،)483ص، 1ج، 1374
  کردن رحمت در جامعه است.استقرار، ترویج و نهادینه

قـواي   ،مقامات ،وسیع آن که شامل همه کارگزاران دولت اسالمی به مفهومدر واقع 
هـاي تقنینـی،   نـد سیاسـت  اگردد، موظفوابسته به آنها میگوناگون گانه و نهادهاي سه

 مـذکور به مرحله اجرا بگذارند که هـدف  و نند تدوین کاي قضایی و اجرایی را به گونه

                                                   
ن   تعـالى  الـرّحمنُ تبـارك و  یـرحمهم   الراحمـونَ « نمونه هایی از احادیث نبوي را مالحظه بفرمایید :. 7 وا مـ مـارح ،

من الیرْحمِ الناس الیرحمه ». «السماءاألرضِ الیرحمه من فیمن الیرحم من فی»«السماءاألرضِ یرحمکم من فیفی
، شهري: ريك.ر» (کلِّ رحیمٍ یضَع رحمتَه على رحیم یحب الرَّحیم، اهللاَإنّ». « من عباده الرُّحماءاهللاُإنّما یرحم». «اهللاُ

  ).140ص ،8ج، 1386
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تواند با تأکید بر یکـی  می ،هاي مزبوریک از سیاست که هرتوجه به این را تأمین کند. با
اجتماعی همچون جنبه اقتصادي، فرهنگـی، آموزشـی، تربیتـی، ورزشـی و      هاياز جنبه

  8شود.آنها باشد، وسعت و گسترگی این کار به خوبی شناخته می مانند
هاي مربوط دولتی، سیاستغیر سیاست تکریم ارباب رجوع در ادارات دولتی و حتی

جانبه و فراگیر و اجتماعی، برقرارساختن امنیت همه به توسعه خدمات عمومی و تأمین
عی، ایجـاد  اجتماگوناگون  هايگران در حوزهبرخورد سریع و قاطع با مفسدان و اخالل

بخشـیدن  ان مردم از خدمات عمـومی، استقرار سریع و آسمندي تسهیالت به منظور بهره
بـه عنـوان   	ـتحکیم خانواده و تسهیل تشکیل آن   به امنیت اخالقی در جامعه، سیاست 

، دسـت و آثار فـراوان دیگـري از ایـن     ـ	هاي رحمت در جامعهین کانونترمهمیکی از 
مـور حسـبیه   جزء نتایجی است که در واقع بر پذیرش اصل رحمت به عنوان یکـی از ا 

هـایی، رحمـت در جامعـه، مسـتقر و     گردد. هرگاه با اجراي چنـین سیاسـت  مترتب می
بر همـین   .نهادینه گردد، رحمت الهی نیز بیش از پیش بر آن جامعه سرازیر خواهد شد

  فرماید:می پیامبر اکرم اساس،
نسبت به کسانی که در زمـین   ]پس[ ندکخداي رحمان به مردمان دلرحم، رحم می

 بـه شـما رحـم کنـد     ،رحـم کنیـد تـا آن کـه در آسـمان اسـت       ،کننـد ندگی مـی ز
  .)5969ح، (کنزالعمال

  اصل رحمت و وضع قانون. 11ـ2
رسد بتوان اصل فلسفه وضع قانون را نیز جزء نتایج و فروعـات مترتـب بـر    می به نظر

بـر   ،که بناي خداوند متعال در مواجهه بـا مـردم   شدتر اشاره اهل رحمت دانست. پیش
بـه عنـوان   	ــ 	»اهللا الـرحمن الـرحیم  بسـم « درکه  گونههمانو است رحمت استوار گردیده 

خداوند از میان همه صفات، صفت رحمت  ،مشخص است ـ	ین آیه قرآن کریمتربزرگ
یکـی از فروعـات مترتـب بـر      .)18، ص1، ج1374 ،(مکارم شیرازي کندرا انتخاب می

                                                   
رادیویی و تلویزیونی باید در جهت  هايسیاست صداوسیما در تولید و پخش برنامه ،به عنوان مثال .8

  .یاشداستقرار و ترویج رحمت در میان مردم 
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هی مبناي اوامر و نوا شده،این است که مقدمات الزم براي اطاعت مردم فراهم  ،رحمت
  شوند.تر ین ترتیب مردم به رستگاري نزدیکدالهی بر مردم روشن شود تا ب

بـر دسـتورات خشـک و    قانونگذاري در یک حکومت اسالمی نیـز نبایـد    چگونگی
ـ تربا رحمت و نزدیک ؛ زیراباشدمبتنی دلیل بی ه رسـتگاري منافـات دارد.   کردن مردم ب

موارد دیگر همچون در  باید تنها در قانونگذاري، بلکهاست نکات مورد اشاره، نهگفتنی 
  .استفاده شود تورات صادره از مقامات دولتی نیزیا دساحکام حکومتی  ،هاسیاستگذاري

  تکلیف حاکمان اسالمی به یادآوري رحمت الهی. 11ـ3
جلوگیري از خسران است و به عبـارت دیگـر،    بسبدر حقیقت، فضل و رحمت الهی 

در صورت عدم وجود رحمت الهی، هیچ کس اهل نجات نخواهـد بـود. در روایتـی از    
  نقل شده است: رسول اکرم

ن یتغمدنی أنا إال أاهللا؟ قال و ال نت یا رسولأبعمله. قالوا و ال  ۀحد یدخل الجنأما من 
کسی با عمل خودش : رأسه و طول بها صوتهو وضع یده علی ه منه و فضل ۀاهللا برحم

مگر اینکه  ،شوممن هم وارد نمی !گفتند شما هم؟ فرمود: بله .شودوارد بهشت نمی
در حالی که دست بـر سـرش    ،خداوند با فضل و رحمت خود با من برخورد کند

 گذاشته و با صداي بلند و کشیده ایـن را گفـت تـا همـه توجهشـان جلـب شـود       
  .)11ص ،7ج، 1403 ،(مجلسی

شخصـی  بـه وسـیله   کردن در برابـر خداونـد و در حضـور مـردم و     گونه خاکسارياین
بسـزایی   تـأثیر  ،در جذب مردم به سمت شخصیت پیـامبر  ،واالمقام چون پیامبر اکرم

  .)294ص ،1416 ،ي(نوو داشت
پیامبرن آن است که وقتی شخصیتی چون این عمل مبی      بـه منظـور جلـب توجـه

 در برابـر یگانـه معبـود خـویش خاکسـاري      گونـه مردم بر فضل و رحمت خداوند، این
گیرنـد،  پیشوایانی که پس از ایشان در مقام حاکم اسالمی قرار می ممسلّبه طور کند، می

فضل و رحمـت خداونـد در عاقبـت نیـک و جلـوگیري از خسـران        تأثیردر یادآوري 
  بندگان، سزاوارترند.
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  رحمت، عامل تسریع تحقق اهداف حکومت. 11ـ4
اسـرائیل بـه   اقـوام ماننـد بنـی   برخـی  هدف خویش از ابتالي  9،خداوند در برخی آیات

و بدین وسیله رابطه است صاعقه را تمهید زمینه شکرگزاري و هدایت براي بشر دانسته 
به تقویت محبت  روشاین  ؛ زیراگرددخویش با انسان را یادآور میمشفقانه و رحیمانه 

گـردد. بـر ایـن اسـاس،     مـی منجر ت میان دو طرف و تسهیل تحقق اهداف الهی و مود
 اطـالع را به  مذکورو هدف سیاست  اشندت الهی بحکومت و رهبران باید پیرو این سنّ

کـه یکـی از اقتضـائات    همچنـان ؛ مین گـردد أتـ ها سیاست بخشی آنمردم برسانند تا اثر
و از مصـادیق حقـوق    نان استم، رعایت کرامت و حقوق آکم به مردورزي حارحمت

ایـن   علـی امـام   هکه در رویچنانباشد؛ میاطالع کامل و شفافیت در امور  ،شهروندان
رم و خود به آن یگبه عهده مى ،میگوآنچه مى« :فرمایدمی که ؛ آنجانمود دارد مهم کامالً

 »امگـاه دروغـى نگفتـه   چینپوشـاندم، هـ  اى از حـق را  لمـه ک !... به خدا سوگند دمبنيپا
چ یهـ  ،ه جز اسرار جنگـى کد حق شما بر من آن است یآگاه باش« ) یا16، خالبالغه(نهج

  .)50، نالبالغه(نهج »رازى را از شما پنهان ندارم

  مسلمانانغیر اصل رحمت در برخورد با. 11ـ5
 هـا انسـان و نسبت به همـه   ، رحمت خاصکه خداوند، نسبت به مؤمنان گونههمان

رهبر و دولت اسالمی نیز در رفتار خود بـا   ، رحمت عام دارد،اعم از مؤمن و کافر
 و اصل رحمت را در مورد آنان نندلمان، باید این امر را رعایت کمسغیر شهروندان

بلکه با آنان رفتاري مشـفقانه و   ،تنها مصالح آنها را تأمین کنندیعنی نه ؛اعمال کنند
  10پدرانه داشته باشند.

                                                   
9 .تَّى نَرَ وح نَ لَکى لَن نُّؤْموسا می اهللاَىإِذْ قُلْتُمقَۀُ واعالص رَةً فَأَخَذَتْکُمهج    کُمتو مـ دعن بثْنَاکُم معب تَنظُرُونَ * ثُم أَنتُم

هنگامى را که گفتید: اى موسى! ما هرگز به تـو ایمـان نخـواهیم     ]نیز به یاد آورید[و  لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ:
ببینیم! پس صاعقه شما را گرفت، در حالى که تماشا  ]با چشم خود[آورد، مگر اینکه خدا را آشکارا 

آوریـد   يجـا  به ]نعمت او را[کردید! سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم تا شاید شکر مى
  .)56ـ55 :(بقره

در عهدنامه  مؤمنان به عنوان نمونه، امیر ؛در تعالیم اسالم منعکس شده است روشنیاین مطلب به . 10
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همچون لزوم برقراري نظام تـأمین   ؛تواند باشدمنشأ آثار حقوقی فراوانی می این مبنا
مسـلمان، لـزوم   غیر اجتماعی براي همه شهروندان جامعـه اسـالمی اعـم از مسـلمان و    

م دفـاع مسـلمانان و   هاي اجتمـاعی و لـزو  ن از حقوق و آزاديانامسلمغیر برخورداري
  مسلمان خود.غیر دولت اسالمی از شهروندان

بـه دلیـل    کـرد؛ ولـی  توان شواهد متعددي ارائه می ،براي هریک از این آثار و نتایج
شود. در روایتی آمده اسـت کـه   محدودیت مقاله، ناگزیر فقط به برخی از آنها اشاره می

 :دیحضرت پرسـ  .گذشت نامؤمن یرنار امکى از یاى در حال گداور سالخوردهکمرد ریپ
د و یدیشـ کار کـ از او «مردى نصرانى است. فرمود:  !ر مؤمنانیگفتند: اى ام ست؟ین چیا

ـ المال خرج او را بدهتید! از بیردکاو را رها  ،ر و ناتوان شدیچون پ  ،عـاملی  حـرّ » (دی
  .)66ص ،15ج ،1433

با دلی آکنده از اندوه، خبر تعرض به خلخال  نامؤمن ، امیرالبالغهنهج 27در خطبه 
رسـاند  مسلمان از شهروندان دولت اسالمی را به اطالع مردم میغیر و گوشواره یک زن

  فرماید:و چنین می
ینْتَـزِع  و لَقَد بلَغَنی أَنَّ الرَّجلَ منْهم کانَ یدخُلُ علَى الْمـرْأَةِ الْمسـلمۀِ و الْـأُخْرَى الْمعاهـدةِ فَ    
نْصـرَفُوا  حجلَها و قُلُبها و قَلَائدها و رعثَها ما تَمتَنع منْه إِلَّـا بِالاسـترْجاعِ و الاسـترْحامِ ثُـم ا    

م اتماً ملسرَأً مأَنَّ ام فَلَو مد ملَا أُرِیقَ لَه و کلْم منْهلًا مجا نَالَ ررِینَ مافا وفاً مذَا أَسه دعنْ ب
ان یرکلش[ه مردى از آنان کده است یبه من خبر رس :کانَ بِه ملُوماً بلْ کانَ بِه عنْدي جدیراً

ـ بر زنى مسلمان  ]عوف غامدىبنانیسف، به فرماندهى هیمعاومتجاوز  ا در ذمـه اسـالم   ی
چ یسـتانده و هـ  ا به زور مىشده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره او روارد مى

گونـه آن  نیبـد  ؛ده اسـت یـ دخواهى نمىه و زارى و ترحمیار جز گرکن یمانعى براى ا
د و خـونى از  یزخمى ند ،شانیاز ا یکچ یه هکار بازگشتند، در حالى یسپاه با اموال بس

                                                                                                                        
  فرماید:، در مقام بیان وظایف یک فرمانرواي مسلمان میمالک اشتربه معروف خود خطاب 

ـ  إِما أَخٌ رِیاً تَغْتَنم أَکلَهم فَإِنَّهم صنْفَانِو أَشْعرْ قَلْبک الرَّحمۀَ للرَّعیۀِ و الْمحبۀَ لَهم و اللُّطْف بِهِم و لَا تَکونَنَّ علَیهِم سبعاً ضَا«   ک لَ
داشتن آنان و نرمدلى در برابر مردم، و دوست ]خطاهاى[دلت را به بخشودن  :الْخَلْقالدینِ و إِما نَظیرٌ لَک فیفی

ایشان موظف بدار! و نسبت به آنان همچون جانورى درنده مباش که منتظر فرصت براى خوردن آنهاست؛ 
  .)53ن ،البالغه(نهج »برابر نوعى توند: یا برادر دینى تواند، یا ازیرا مردم دو گروه
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ـ رد، نبایـ ن از تأسف بمیخت. اگر مسلمانى بعد از ایشان نریا ه کـ د سـرزنش شـود، بل  ی
  .ردیاى بمن غصهیه از چنکسزاوار مسلمان است 

 ،دهد که رفتار اماممی انشنـ  به عنوان حاکم اسالمی ـ  مؤمناناین دو برخورد از امیر 
بلکـه در درون ایـن    ،براي برقراري عـدالت اسـت   رف یا تالشستیزي صظلم فراتر از
دیگـري   هايان نمونهتومی کههمچنان ؛وجود دارد ، نوعی دلسوزي و شفقت نیزمواضع

گذارد و این می که امام با دستان خود عسل به دهان یتیمان؛ مثالً هنگامی درا نیز ذکر کر
مانند پـدر آنـان ایـن    ، پدر یتیمان است و هدهد که اماممی عمل را بر این اساس انجام

  11.ددهمی عمل را انجام

  رحمت به عنوان هدف نهایی مصالح شریعت. 11ـ6
امبر شـمرده شـده اسـت. خداونـد     یعت و پیاز اهداف ارسال شر یکیرحمت به عنوان 

ــار ــال كتب ــه   یو تع ــاب ب ــپخط ــت:   امبری ــوده اس ــۀً    و«فرم محــا ر ــلْنَاك إِلَّ ســا أَر م
الَملْع»نَیل		ء:(انبیا	107(.  

افعـال   کنـد. همچنـین  مـی  را رحمـت جهانیـان تلقـی    خدا پیامبر سوي دیگر، از
همـه   ورزي بـراي ؛ بنابراین هدف پیامبري چیزي جـز رحمـت  حکیمانه است ،خداوند

 تواند باشد.نمی مرمان
ه کـ  ینـد. هنگـام  ان مفهوم عامیز داخل در ای، عدالت و احسان نیلکن اصل یطبق ا

پـس   ؛عت، رحمـت اسـت  یان دارد و هدف شریه مصالح جریام آن بر پاکعت و احیشر
همـان رحمـت اسـت. خداونـد بـه جهـت        ،امکاح ين مصالح و حاصل اجرایهدف ا

 همـه این هدف نهـایی  بنابر ؛فرستادخاص فرو یعتیامبر را با شریپ ،رحمت بر بندگانش
نیـز   ـ اجرایی و قضایی ،تقنینی مراحل ممات درـ  مصالح و منافع در یک جامعه اسالمی

 باشد.مبتنی اصل رحمت  باید بر

                                                   
 بإحضـار األیتـام، و   المـال، فـأمر اإلمـام علـی    من العسل إلى بیت جیء بمقدار«: ثابت أنّه قالأبیبنعن حبیب .11

العسل، فقیل له یا أمیرالمؤمنین مـا لهـم   الحین الذي کان یقسم العسل على المستحقّین کان بنفسه یطعم األیتام منفی
  .)248ص ،27ج ،1403 ،(مجلسی إنّما ألعقتهم هذا برعایۀ اآلبا اإلمام أبوالیتامى وفقال: إنّ یلعقونها؟
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  ان مؤمنانیلزوم گسترش رحمت در م. 11ـ7
روندان جامعـه  لزوم گسترش رحمت میان شه ،اصول مستخرج از اصل رحمت یکی از

سفارش به رحمت  ن،یمیالات اصحابیاز خصوص .است منانؤاسالمی و به خصوص م
بـه همـین    ) و18ـ17: (بلد »منَۀِیأُولئک أَصحاب الْم تَواصوا بِالْمرْحمۀِ و ...« :گر استیکدیبه 

 :کننـد مـی  گر با رحمـت برخـورد  یکدیبا  یول؛ مؤمنان با دشمنان سخت و محکم دلیل،
  .)29: (فتح »نَهمیمعه أَشداء علَى الْکفَّارِ رحماء ب نَیوالَّذ«

الزم بـراي تحقـق گسـترش     هـاي بایـد بسـتر  ها ریزيو برنامهها گذاريدر سیاست
کننـده و  ر عمـل و اقـدامی کـه نفـی    ا گـردد و هـ  رحمت میان شهروندان در جامعه مهی

  مذموم شمرده شود و از آن جلوگیري شود. دبای ،زننده رحمت میان آنان باشدبرهم

  رحمت و محیط زیستاصل . 11ـ8
و به موجـودات جانـدار همچـون     گیردرمیهمه مخلوقات را درب ،رحمت الهی کشیب

د که توان فهمیمی »نارحم«از صفت  نیزندارد. این مطلب را  اختصاص انسان و حیوان
ن مراتـب  تـری از پایینمه موجودات محتاج به آن را ه به معناي ذاتی است که رحمتش

. )19ص ،1ج، 1409 (سـبزواري،  گرفته استدربر، تا باالترین مراتب مجرداتجمادات 
ـ  یرحمت و« 12:اندکردهتصریح به این نکته  نیزبرخی آیات قرآن  همچنین  »ءیوسعت کلَّ شَ
  ).7: (غافر »علْماً رحمۀً و ءیربنَا وسعت کلَّ شَ« و )156: (اعراف

باشـد، بـه   کـه از ادات عمـوم مـی   آمده است  »کلّ«که همراه با لفظ  »شیء«از کلمه 
گیـاه و   ،حیـوان  ،عم از انسـان موجودات ا همهخوبی شمول رحمت خداوند نسبت به 

  شود.جماد فهمیده می
محیط زیست  ،دیگر عبارتیا به 	ـنسبت به گیاهان و جمادات  یرحمت اله يریفراگ

کنـد کـه انسـان از هرگونـه     می ، اقتضابارهق به اخالق الهی در این و لزوم تخلّ ـ	انسان
  است. اضرار و آسیب، ضد رحمت؛ زیرا رسانی به محیط زیست خودداري کندآسیب

                                                   
  .»شیء تی وسعت کلّلک برحمتک الّئسأی نّإللهم أ« :خوانیمدر دعاي معروف کمیل نیز خدا را چنین می. 12
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حقـوق محـیط زیسـت را نیـز     توان لـزوم رعایـت   بدین ترتیب از اصل رحمت می
 بارهبودن انسان در این ها و مسئولرعایت تقواي الهی در مورد سرزمین 13استخراج کرد.

رعایـت ایـن   مهم اینکـه   است؛ به معناي پذیرش حقوق محیط زیست از دیدگاه اسالم
  از آثار و نتایج تقواي الهی دانسته شده است. ،حقوق

گونه اینیکی از فقهاي معاصر با اشاره به اصل رحمت و لزوم حفظ محیط زیست، 
  نوشته است:

ى، به عظمت اسالم و شده و مترقن متعالى و دستورات حسابین قوانیانسان با مطالعه ا
ه رحمـت  کـ رد؛ چرایـ گرت به دهان مىیبرد و انگشت حگستره رحمت اسالمى پى مى

امبرِ یــگــردد؛ و لهــذا پز مــىیــشــامل درختــان نى انون خشــونت، حتــکــاســالمى در 
چ درختى را در هنگام جنـگ و  یه هکدهد ش دستور مىیبه سربازان خو نیللعالم	رحمۀٌ

ا درختانى مانع یه درخت کنیمگر ا ،ست احترام بگذارندیط زینند و به محکقطع ن ،نبرد
ـ  ان قرآن باشدیرکشروى سربازان اسالم و لشیپ ـ ه در اک از بـاب   قطـع آن  ،ن صـورت ی

(مکارم شیرازي،  مانعى ندارد ـ  ندکه ضرورت اقتضا مىکه به مقدارى و البت ـ  ضرورت
 .)36]، صتابی[

زیاد اسـت کـه قـرآن، یکـی      اندازه اهمیت حفظ محیط زیست از دیدگاه اسالم، آن
اسـت   بـردن محـیط زیسـت دانسـته    میـان از  هاي منافقـان و مفسـدان را  ویژگی  از
  فرماید:می  و

: حـب الْفَسـاد  یالْحرْثَ و النَّسـلَ و اللَّـه ال    کهلیها و یفْسد فیالْأَرضِ ل یف تَولَّى سعى و إِذا
کوشـد در  می، ]رسدیا به قدرت می[شود گرداند و از نزد تو خارج مىوقتى روى برمى

خـدا   ]دانـد مـى با اینکـه  [زمین فساد به راه بیندازد و زراعت و چهارپایان را نابود کند 
  .)205: (بقره فساد را دوست ندارد

                                                   
 مؤمنان امیر مثال،به عنوان  ؛کندمی تأییدآمده از این استدالل را مراجعه به روایات، نتیجه به دست. 13

  فرماید:می
تقواي الهـی پیشـه کنیـد، هـم در مـورد       :والْبهائم الْبِقَاعِ  فی عباده و بِلَاده فَإِنَّکم مسئُولُونَ حتَّى عنِاتَّقُوا اهللاَ«  

هـا و چهارپایـان   حتی سرزمین ]در برابر همه اینها[چراکه شما  ؛هابندگان خدا و هم شهرها و آبادي
  .)167خ ،البالغه(نهج »مسئولید
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  نتیجه
و خداونـد در آیـات متعـدد خـود را بـه اوصـاف       است رحمت  ،یکی از اوصاف الهی

بایـد در   ،در مسیر کمال خود نیزانسان همچنین  .ده استکرمعرفی  »رحیم«و  »رحمت«
بـه   گردد و متخلـق  ـ از جمله صفت رحمت ـحد انسانی خودش متصف صفات الهی 

  کنند.و تأکید می تأییدنیز آن را که ادله نقلی و عقلی  اخالق الهى شود
روایات و تفاسیري که در ذیل آیات مـرتبط   استفاده از با بررسی آیات قرآن کریم و

رحمـت را بـراي حـاکم اسـالمی و زمامـدار       شدن بـه توان لزوم متصفمی ،آمده است
رحمت به عنوان یکی از ارکـان حکمرانـی   اي که اصل به گونه؛ مسلمانان ثابت دانست

  .گرددمی الوالیه محسوبمفهوم حسن هاياسالمی قابل استنباط است و یکی از پایه
ـ   اجرا و قضا ،تقنینـ  آن هايالیه همهاعمال حاکمیت در  ،براساس مبانی قرآنی

 و دلسـوزي  بـا  بایـد  اسـالمی  کـارگزاران  و زمامـدار  و باشد رحمت محور بر باید
عـدم رعایـت ایـن     ،و در مقابل نمایند تمشیت را شهروندان اجتماعی امور ،شفقت

ــی شایســته  مــی رحمــت و شــفقت ــد در مشــروعیت اجــرا و اعمــال حکمران توان
  .کندخلل ایجاد  ـ  الوالیهحسن  ـ

لزوم تأمین مصالح «، »قدرت«: دارد بدین ترتیب حاکمیت از دیدگاه اسالم سه عنصر
فقدان هـر یـک از عناصـر     ؛ بنابراین»مهربانانه و مشفقانه با مردملزوم رفتار « و »عمومی

که نداشـتن رفتـار   همچنان ؛گانه حاکمیت در اندیشه اسالمی، آثاري را به همراه داردسه
 لحـاظ  بـه  ،پس از ایـن انعـزال   و گرددمی اسالمی حاکمانعزال  سببمشفقانه با مردم، 

  .ندارد باب این از را تصرفی گونههیچ حق شرعی
بـراي   کـه معمـوالً  » قدرت برتر فرمانروایی« دهد در کنار مفهوممی این دیدگاه نشان

شفقت و دلسوزي  باید مفهوم ،است »قدرت«گردد و بر محور می تعریف حاکمیت ذکر
ـ      رف اعمـال  و رفتار رحیمانه با شهروندان نیز در تعریـف حاکمیـت لحـاظ گـردد و ص

 تلقـی  حاکمیـت شایسـته   ــ  غلبـه و خشـونت باشـد    ،همراه با قهـر  هرچند ـ مقتدرانه
یابـد کـه   زمانی تحقق می ،بلکه حاکمیت شایسته و مطلوب اسالمی و قرآنی ،گرددنمی

  دلسوزي و مبتنی بر اصل رحمت باشد. ،شفقت بر پایه ،این اعمال و اجراي قدرت
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 نندتوان به مواردي مامی که دارد آثار و توابعی ،همچنین اصل رحمت در حکمرانی
 ،لزوم وضع قانون مبتنی بر دلسوزي مردم ،رحمت به عنوان هدف نهایی مصالح شریعت

یـان  مآمیز مسلمانان مبتنی بر رحمت و شفقت و لزوم گسترش رفتار رحمتغیر رفتار با
  د.کرمنان اشاره ؤم
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