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:امام خميني 
انبيـا و اوليـا كه هرچـه ]بر آن ها[ وارد مى شـد، هرچه قـدرت در عالم وارد مى شـد 
بـر آن هـا، هيـچ در آن ها تأثيرى نمى كرد. آن كسـى كـه زمام يك مملكتـى كه از 
حجـاز گرفتـه تا مصر و همـه اينجاهـا را؛ ايران و سـاير جاها تحت سـلطه او بود، و 
قدرت جسـمى و روحـى خودش آن طور بـود، مى بينيم كه از يكـى از افراد پايين و 
متوسـط متواضع تر اسـت. و اين قدرت ها ابـداً در روح او تأثير نكرده. بـراى اين كه، 

روح ايـن قدر بزرگ اسـت كـه همه عالـم را مى گيرد.
يـك روح مجـردى كـه از اين آاليش هـا تجرد پيـدا كرده اسـت، اين قدر وسـيع 
اسـت كـه همه عالـم مثل يـك نقطـه مى مانـد در آن. آن هـا اليـق زمامدارى اند. 
اسـام آن هـا را زمامـدار كرده اسـت. وقتـى هم كه دسـت به دامن آنها نمى رسـد 
بايـد آن اشـخاصى كه نزديك تر به آن ها هسـتند از سـاير افراد، آن اشـخاصى كه 
بهتـر مى تواننـد هضم كننـد قدرت هـا را، كمتر قدرت مآبـى در آن هـا تأثير بكند، 

آن هـا بايد زمامدار باشـند. 
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رسـالت خطير زمامداري از ديـدگاه وحي و عقل 
و فطرت جزو برجسـته ترين رسـالت هايي است 
كـه جايـگاه رفيعـي را در ميـان جوامع بشـري 
به خـود اختصاص داده اسـت. از ايـن رو، چنين 
رسـالتي ايجاب مي كند توسـط كساني بر عهده 
گرفته شـود كـه از جنبه هاي گوناگـون ايماني، 
اخالقـي، اجتماعي، خانوادگي، سياسـي و... جزو 
منـش  و  خلق و خـو  باشـند.  برجسـته ترين ها 
شـخص زمامـدار به ويـژه همـواره در منظـر و 
التفات همة كسـاني اسـت كه وي را برگزيده اند 
تـا امـور جـاري سياسـي، حقوقـي، اقتصـادي، 
اجتماعي و فرهنگي وطنشـان را در ساحت ملي 

و بين المللـي به دسـت او بسـپارند. 
در ايـن عصـر و زمانـه كه دنيا شـاهد زمامداري 
دو شـخصيت بسـيار عالي مقـام و ارجمند، يعني 
امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـري بـوده 
اسـت، امـت اسـالمي و بسـياري از حق پويـان 
در ايـران و جاي جـاي جهـان از ايـن دو رهبـر 
عظيم الشـأن و ايـن دو اسـوة شايسـته و نمونـه 
ازجنبه هـاي فـراوان، بسـيار الهـام پذيرفتـه  و 
از خلـق و خـوي ايـن دو بزرگـوار بسـيار الگـو 
گرفته انـد. امـا آيـا همـة زمامـداران در رده هاي 
بعـد از رهبـري نيز شايسـتة چنين الگوبـرداري 
هسـتند؟ طـي نزديـک بـه چهـار دهـة انقالب 
اسـالمي از آغـاز پيـروزي تـا كنـون، مـردم مـا 
بخصوص شـاهد حضـور زمامـداران ديگري در 
رتبـة دوم و پايين تـر نيـز بوده انـد و از حضـور و 
فعاليـت و كنـش و روش و بينش مثبت و منفي 
آنـان هـم تأثيـر پذيرفتـه  و در مـواردي حتـي 
نسـبت به گفتار و رفتـار اين دسـته از زمامداران 
نامناسـب نشـان  يـا  واكنش هـاي مناسـب و 
داده انـد. رياسـت  جمهـوري و رياسـت مجلـس 
و رياسـت قـوة قضاييـه كـم مقامـي نيسـت، 
تأثيرپذيـري ملت از اخـالق و منش اين مقام ها 
و يـا واكنـش ملت بـه خلق و خو و رفتـار آن ها را 

هرگـز نبايسـتی از نظر دور داشـت.
نمونه هايـي  همـة  ميـان  از  نوشـته،  ايـن  در 

كـه تاكنـون در انظـار عمومـي بـه طور زشـت 
يـا زيبـا جلوه گـر بوده انـد، تنهـا بـه برخوردهـا 
اخيـرا  بـه مذاكـرات هسـته اي و  در واكنـش 
انتخابـات  تبليغاتـي  مناظره هـاي  جريـان  در 
و  بسـنده  جمهـوري  رياسـت  دوازدهـم  دورة 
اشـاره مي كنـم. در كنـار همـة كسـاني كـه 
در انتخابـات رياسـت جمهـوري بـه نفـع يكي 
از كانديداهـا و عليـه ديگـري فعـال بوده انـد، 
صاحب نظرانـي نيـز با كمـال انصـاف و رعايت 
بي طرفـي، شـاهد صحنه هايي از سـخنراني ها، 
تبليغـات و مناظره هاي تلويزيونـي نامزدها بوده 
و هسـتند. ايـن گـروه از شـاهدان عينـي، دور از 
جنجال هاي سـوگيرانة سياسـي، حضور و رفتار 
و منـش و گفتـار نامزدهـا و ديگر مسـؤوالن را 
بـا دقت زيـر نظر تيزبين و موشـكافانة خود قرار 
مي دهنـد و در مـورد آن هـا به داوري و مقايسـه 
مي پردازنـد. وجـدان عمومي جامعة مـا هيچ گاه 
لفاظي هـاي زشـت و نابجـا و دور از اخـالق و 
مـرّوت و انصـاف برخـي از نامزدها و دسـتياران 
ايشـان را در گرماگـرم فعاليت هـاي اتنخاباتي و 
قبل از آن در دوران تصدي گري مسـئوليت هاي 
خطيـر سياسـي-اجرايي فرامـوش نخواهد كرد. 
مـردم بزرگـوار ايـران شـاهدند كـه برخـي  از 
دولتمـردان تـا كنـون هيچ گونه منـش اخالقي 
و سياسـي شايسـته اي از خود به يادگار نگذاشته  
اسـت. برخورد هاي جسـارت آميز و دور از اخالق 
و خـارج از عـرف و انصـاف ايـن گـروه طـي 
يازدهمين دورة دولت و در اثناء تبليغات رياسـت 
جمهـوري با منتقـدان تا كنون به چنـد ده مورد 
رسـيده اسـت. ملت ايـران كـه جاي خـود، دنيا 
هـم هرگـز الفـاظ و عباراتـي را كـه از دهـان و 
خامـة قلـم  برخي از افراد شـاخص گـروه مزبور 
نثار منتقدانشـان شـده اسـت از ياد نخواهد برد. 
نمونه هايـي از ايـن پاره گويي هاي نـاروا عبارتند 
حسـود،  بي ديـن،  بي قانـون،  »كم سـواد،  از: 
بي شناسـنامه، جيب بـر، دنيانديـده، مسـتضعف 
فكـري، بيـكار، متوهـم، داراي خطـاي ديـد، 

دين نشـناس، تخريب گـر، فاسـد، عقب مانـده، 
حجـري،  عصـر  كـودك،  هراسـان،  لـرزان، 
هوچي بـاز، تازه انقالبي شـده، ايراد بگيـر از خدا، 
از ديـوار بـاال رونـده، لبوفروش، سـخيف، راننده 
تاكسـي، داراي مهـارت فقط در تهية آبگوشـت 

بزبـاش، مزخـرف، بي شـعور، بـرو بابـا و ...«.
امـر  متصديـان  و  حكمرانـان  از  الگوپذيـري 
سياسـت و اجـرا چنـان اهميتـی دارد كـه گفته 
مي شـود: »النـاس علي ديـن ملوكهـم«؛ مردم 
بـر ديـن زمامـداران خويشـند؛ يعني در سلسـلة 
باورهـا و ارزش ها و عملكردهـا از زمامداران خود 
الهـام مي پذيرند و از رفتارشـان الگـو مي گيرند. 
بديهي اسـت زمامـداري مي تواند در دنيـاداري و 
دين داري الگويي شايسـته  براي مردمش باشـد 
كـه جوانب اخـالق سياسـت و زمامـداري را به 
كمـال و تمـام مراعـات كنـد و براي اسـتيفاي 
 حقـوق مردمـي كـه بـه تعبيـر امـام راحـل
ولي نعمـت او و همة مسـؤوالن هسـتند تالش 
جانانـه بـه خـرج دهـد و خـون دل هـا بخـورد. 
امـا خـداي ناكـرده، اگـر زمامـداري افـزون بـر 
ادبيـات نـاروا در حـق منتقـدان،  به كارگيـري 
گرفتـار رانت و ويژه خواهي سياسـي و اقتصادي 
هم باشـد، خوب معلوم اسـت كه بر سـر اخالق 
زمامـداري چـه خواهـد آمد و فرهنـگ و ادبيات 
ناشايسـت و عملكردهـاي نادرسـت و ظالمانه و 
تبعيض آميـز چگونه رواج خواهنـد يافت و اعتبار 
نظـام و دولـت و ملـت در پيش چشـم جهانيان 

چگونـه بر بـاد خواهـد رفت!  
رخدادهـاي تأسـف بار ناشـي از گفتـار و رفتـار 
از  برخـي  نادرسـت  سياسـت پردازي هاي  و 
مسـؤوالن بلندپايـة كشـور به ويـژه  در طـول 
مذاكـرات نافرجـام هسـته اي، اهالـي »فرهنگ 
پويـا« را بـر آن داشـت تا به مثابـة تلنگري بجا 
اين شـماره از نشـريه را به »اخـالق زمامداري« 
اختصـاص دهند. اين شـما و اين هم نشـريه اي 
كـه سـعي دارد از زبـان مخاطبـان ارجمند خود 

سـخن بگويد. 

مديرمسئول 

رحف اول

 

ادب مرد...
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مقالـه حاضـر بـه »اخالق زمامـداری از نگاه قـرآن« می پردازد. آن چـه در این تحقیق به آن دسـت یافته ایم، حدود20 شـاخصه در این زمینه اسـت 
کـه ممکـن اسـت در نگاهـی جامع تر به آیـات االهی، مقدار این شـاخصه ها نیز افزایش یابد. در این مقاله به این شـاخصه ها اشـاره خواهد شـد.

علی اکبرعالميان

 

 

 قرآن و اخالق زمامداري

اشـاره



5

بـرای بررسـی نـگاه قرآن به اخـالق زمامـداری و بايسـته های اخالقی 
زمامـداران هرچنـد می تـوان به كلياتی كـه در قرآن آمده تمسـک كرد 
و اخـالق از ديـدگاه ايـن كتـاب االهـی را تبييـن كـرد، اما بـا توجه به 
آيـات گوناگونـی كـه در قـرآن آمـده و مسـتقيم بـه موضـوع حكومت 
و حكومـت داری اشـاره شـده اسـت، می تـوان بـه هميـن آيـات درباره 
اخـالق زمامـداری از نـگاه اين كتاب آسـمانی اشـاره كـرد. در اين باره 
بايسـتی بـه سـه نكته اشـاره كرد: پيامبـران دولتمـرد و زمامـدار از نگاه 
قـرآن، حكومـت زمامداران صالـح از ديدگاه قـرآن، و مؤلفه های اخالق 

زمامداری.

پيامبران دولتمرد و زمامدار
 بـا بررسـی آيـات گوناگون قـرآن می توان نـام چند پيامبـر را يافت كه 
تشـكيل حكومـت داده، به اصطالح، جزو پيامبران دولتمـرد و زمامدار به 
شـمار می آينـد. اين پيامبران عبارتند از: حضـرت ذوالقرنين، حضرت 
 ،حضـرت داوود ،حضرت طالوت ،حضرت موسـی يوسـف
حضـرت سـليمان و حضـرت محمدبن عبـداهلل. با وجـود اين كه 
شـأن حكومـت داری از آِن همه پيامبران االهی اسـت، فقط چند پيامبر 
بـه ايـن مقـام رسـيدند. اينـان دارای همـان حكومـت االهـی در قرآن  
هسـتند. حكومـت االهـی حكومتی اسـت كه نه بـر محـور اراده فرد يا 
افـراد می چرخـد و نـه بر محـور اراده اكثريت مردم بلكه بر اسـاس اراده 
اهلل ـ جـل جاللـه ـ اسـت و به يقيـن خداونـد اراده ای جـز تأمين مصالح 
واقعـی بندگانـش نـدارد. اين نوع حكومت در انبيا و جانشـينان راسـتين 

آن هـا  و كسـانی كـه خط انبيـا را ادامـه می دهند تجلی يافته اسـت.1
آيـات گوناگـون قـرآن بـه حكومت های االهـی اشـاره دارنـد. از جمله، 
حضـرت سـليمان دارای حكومتـی بی  ماننـد بـود. نام حضرت سـليمان 
بـن داوود هفـده بـار در قـرآن آمده اسـت. خداوند دربـاره اين پيامبر 

می فرمايد: بـزرگ 
»َو َوَهْبنا لِداوود ُسلَيماَن نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب«2

 مـا سـليمان را به داوود بخشـيديم، چه بنـده خوبی! زيـرا همواره با 
خـدا ارتبـاط داشـت و به سـوی خدا بازگشـت می كـرد و به يـاد او بود.

 خداونـد بـه اعطای حكومت گسـترده به سـليمان نبی اشـاره می كند و 
ِّ اْغِفْر لي َو َهْب لـي ُملًْكا ال  در ادامـه ايـن آيـات می فرمايـد: » قـالَ رَب
يـَح تَْجري  ْرنا لَُه الرِّ َيْنَبغـي أَِلَحـٍد ِمْن بَْعـدي إِنََّک أَنْـَت الَْوّهاُب. َفَسـخَّ
ـياطيَن ُكلَّ بَّنـاٍء َو َغـّواٍص. َو آَخريـَن  بِأَْمـِرِه ُرخـاًء َحْيـُث أَصـاَب. َو الشَّ
نيـنَ ِفـي اأَْلْصفاِد. هذا َعطاُؤنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسـْک بَِغْيِر ِحسـاٍب.  َو إِنَّ  ُمَقرَّ

لَـُه ِعْنَدنـا لَُزلْفی  َو ُحْسـَن َمآٍب.«3 
 از پـس آزمـون سـليمان گفـت: بار خدايا! بر من ببخشـای و سـلطنتی 
و قدرتـی عطايـم بفرمـا كه بـا هيچ كس ديگـری بعد از من متناسـب 
نباشـد. وخداونـد تقاضـای او را پذيرفـت و باد را مسـّخر كـرد كه نرم و 
آرام بـر هـر جـا مايل بود، مسـافرت می كرد. شـياطين جنـی به خدمت 
او درآمدنـد و بـه كار بّنايی سـاختمان های عظيـم و غواصی های عميق 
مشـغول شـدند و آن دسـته از شـياطين كـه تمـرد می كردند، بـه بند و 
زنجير كشـيده می شـدند. بعد از اين عطاهای شـگرف و شوكت و اقتدار 
وسـيع و افسـانه ای بـه سـليمان گفتيم: عطـای ما اين چنين اسـت. اگر 

1- ناصر مكارم شيرازی، پيام قرآن )قم: انتشارات مدرسه االمام علی ابن ابی طالب،1375( ج 10 ، ص 43
2- ص،30

3- ص،40-35

خواهـی منـت گـذار و بـه ديگران نيـز عطا كـن و يا نه امسـاك كن و 
عطـا ويـژه تو باشـد، حسـاب و كتابـی يا ايراد و سـؤالی بر تو نيسـت. 

بعـد از ايـن كـه خداونـد ايـن همه شـوكت را به سـليمان عطا كـرد، او 
تصميـم گرفـت معبدی باشـكوه در بيت المقـدس بنا كند. قـرآن مجيد 

در ايـن بـاره می فرمايد:
يَح ُغُدوُّها َشـْهٌر َو َرواُحها َشـْهٌر َو أََسـلْنا لَُه َعْيَن الِْقْطِر َو  »َو لُِسـلَْيماَن الرِّ
ِمـَن الِْجـنِّ َمـْن َيْعَمُل بَْيـَن َيَدْيِه بِـإِْذِن َربِِّه َو َمـْن َيِزْغ ِمْنُهْم َعـْن أَْمِرنا 
ـعيِر. َيْعَمُلـوَن لَُه ما َيشـاُء ِمْن َمحاريـَب َو تَماثيَل  نُِذْقـُه ِمـْن َعـذاِب السَّ
َو ِجفـاٍن َكالَْجـواِب َو ُقـُدوٍر راِسـياٍت اْعَمُلـوا آَل داُووَد ُشـْكًرا َو َقليٌل ِمْن 

ـُكوُر.«4 ِعباِدَي الشَّ
 مـا بـرای سـليمان بـاد را مسـّخر كرديـم كـه صبحگاهـان يـک ماه 
مسـافت و عصرگاهـان يـک مـاه مسـافت را طـی می كرد. ما چشـمه 
سـرب و روی را بـرای او روان سـاختيم. و برخـی از پريـان در حضور او 
بـه كارگـری می پرداختنـد بـا رخصت از پـروردگار سـليمان و هريک از 
پريـان را كـه از فرمـان ما سـرپيچی می كـرد، با آتش سـوزان گـدازان 
تأديـب و تنبيـه می نموديـم. پريـان برای سـليمان طاق ها می سـاختند 
و مجسـمه ها و جام هايـی بـه انـدازه حوض هـا و ديگ هـای عظيـم 
جـا كـرده در زميـن. ای خانـدان داوود! به شـكرانه ايـن موهبت و عطا 
خدمتـی بـه درگاه خـدا تقديم كنيـد. بندگان ما بسـيارند، ولی شـاكران 

آنـان اندكند.
پيامبر ديگر، حضرت داوود است كه حكومتی عظيم داشت: 

»َو آتاُه اهلُل الُْملَْک َو الِْحْكَمَة َو َعلََّمُه ِمّما َيشاُء«5 
خداونـد حكومـت و دانـش را بـه او بخشـيد و از آن چـه می خواسـت به 

آموخت. او 
 در جايی ديگر خداوند اين نكته را به حضرت داوود متذكر می شود:

ا َجَعلْنـاَك َخلِیَفًة ِفـی اأْلَْرِض َفاْحُكْم بَيَن النَّـاِس بِالَْحقِّ َو   »يـا داوود إِنَـّ
ال تَتَّبِـِع الَْهوی  َفيِضلََّک َعْن َسـِبيِل اهللِ«6 

 ای داوود!  مـا تـو را خليفـه )و نماينـده خـود( در زميـن قـرار داديم، در 
ميـان مـردم به حـق داوری كـن، و از هـوای نفس پيروی منمـا كه تو 

را از راه خـدا منحـرف می سـازد.
خداوند همچنين در آياتی ديگر از داوود نبی اين گونه ياد  می كند:

يَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحِديد«7   »َولََقْد آتَيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل ياِجَباُل أَوِّبِی َمَعُه َوالطَّ
 و مـا بـه داوود از سـوی خود فضيلتی بزرگ بخشـيديم؛ )ما به كوه ها و 
پرنـدگان گفتيـم:( ای كوه هـا و ای پرندگان! با او هم آواز شـويد و همراه 

او تسـبيح خـدا گوييد! و آهن را بـرای او نرم كرديم. 
و »َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اأَليِد إِنَُّه أَوَّاٌب«8

 ای پيامبـر!... بـه خاطـر بياور بنده مـا داوود را كه صاحـب قدرت، و 
بسـيار بازگشـت كننده به خـدا بود.

يكـی ديگر از پيامبران دولتمرد كه خداوند در يک سـوره مسـتقل، روند 
رسـيدن او بـه حكومـت و حكومـت داری اش را تشـريح كرده،حضـرت 
يوسـف اسـت كـه می تـوان ايشـان را الگـوی كارگـزار حكومـت 
اسـالمی معرفـی كـرد. او كـه بر اسـاس مشـيت االهی، بـه عالی ترين 
مقـام حكومتـی دسـت يافتـه بـود، حاكمـی صالـح بـه شـمار می آمد. 

13 4- سبأ،12ـ 
5- بقره،آيه 251

6- ص،26
7- سبأ،10
8- ص،17



ــران  ــر پیامب ــی از دیگ ــوت نب ــرت طال حض
از  آیــه  چنــد  در  کــه  اســت  زمامــدار 
اســت.  شــده  بــرده  نــام  او  از  قــرآن 
اشــموئیل بــه فرمــان خــدا، طالــوت را 
ــا  ــد ام ــرائیل برگزی ــی بنی اس ــه فرمانده ب
آنــان بهانه جویــی کردنــد و بــرای فرمانــده 
نظــر  از  امتیازهایــی  لشــكر  رئیــس  و 
ــه در  ــتند ک ــروت الزم می دانس ــب و ث نس
طالــوت یافــت نمی شــد. بــه همیــن ســبب 
اعتــراض کردنــد کــه مــا از او ســزاوارتریم. 
اشــموئیل در پاســخ آن هــا  گفــت کــه خــدا 
او را بــر شــما برگزیــده و او را در علــم و 
ــت. ــیده اس ــعت بخش ــم وس ــدرت( جس )ق
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 پـروردگارا! بخشـی )عظيـم( از حكومت به من بخشـيدی، و مرا از علم 
تعبيـر خواب هـا آگاه سـاختی! ای آفريننـده آسـمان ها  و زميـن! تو ولی 
و سرپرسـت مـن در دنيـا و آخـرت هسـتی، مرا مسـلمان بميـران؛ و به 

صالحان ملحـق فرما.
حضـرت طالـوت نبـی از ديگـر پيامبـران زمامدار اسـت كـه در چند آيه 
از قـرآن از او نـام بـرده شـده اسـت. اشـموئيل بـه فرمـان خـدا، طالوت 
را بـه فرماندهـی بنی اسـرائيل برگزيـد امـا آنـان بهانه جويـی كردنـد و 
بـرای فرمانـده و رئيـس لشـكر امتيازهايـی از نظر نسـب و ثـروت الزم 
می دانسـتند كـه در طالـوت يافـت نمی شـد. بـه همين سـبب اعتراض 
كردنـد كه ما از او سـزاوارتريم. اشـموئيل در پاسـخ آن هـا  گفت كه خدا 
او را بر شـما برگزيده و او را در علم و )قدرت( جسـم وسـعت بخشـيده 

است:
 »َوَقـاَل لَُهـْم نَبِيُهـْم إِنَّ اهللَ َقـْد بََعَث لَُكـْم َطالُوَت َملًِكا َقالُـوا أَنَّی يُكوُن 
لَـُه الُْملْـُک َعلَيَنـا َونَْحـُن أََحـقُّ بِالُْملِْک ِمْنـُه َولَْم يْؤَت َسـَعًة ِمـْن الَْماِل 
َقـاَل إِنَّ اهللَ اْصَطَفـاُه َعلَيُكْم َوَزاَدُه بَْسـَطًة ِفی الِْعلِْم َوالِْجْسـِم َواهلُل يْؤتِی 

ُملَْكـُه َمْن يَشـاُء َواهلُل َواِسـٌع َعلِيٌم.«10 
و پيامبرشـان به آن ها  گفـت: »خداوند )طالوت( را برای زمامداری شـما 
مبعـوث )و انتخـاب( كـرده اسـت.« گفتنـد: »چگونـه او بر مـا حكومت 
كنـد، با ايـن كه ما از او شايسـته تريم، و او ثروت زيادی نـدارد؟!« گفت: 
»خـدا او را بـر شـما برگزيـده، و او را در علـم و )قدرت( جسـم، وسـعت 
بخشـيده اسـت. خداونـد، ملكـش را به هر كـس بخواهد، می بخشـد و 
احسـان خداونـد، وسـيع اسـت و )از لياقـت افراد بـرای منصب هـا( آگاه 

است.
در ادامـه نيـز خداونـد جريـان فرماندهـی طالـوت بـر بنی اسـرائيل را 

می كنـد: تشـريح  اين گونـه 
ـا َفَصـَل َطالُـوُت بِالُْجُنـوِد َقـاَل إِنَّ اهللَ ُمْبَتلِيُكْم بَِنَهٍر َفَمْن َشـِرَب   »َفلَمَّ
ِمْنـُه َفلَيـَس ِمنِّـی َوَمْن لَْم يْطَعْمـُه َفإِنَُّه ِمنِّـی إاِلَّ َمْن اْغَتـَرَف ُغْرَفًة بِيِدِه 
ا َجـاَوَزُه ُهـَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعـُه َقالُوا اَل  َفَشـِربُوا ِمْنـُه إاِلَّ َقلِيـاًل ِمْنُهـْم َفلَمَّ
َطاَقـَة لََنـا الْيْوَم بَِجالُـوَت َوُجُنوِدِه َقـاَل الَِّذيَن يُظنُّوَن أَنَُّهـْم ُماَلُقو اهللِ َكْم 

ابِِريَن.«11 ِمـْن ِفَئـٍة َقلِیلٍَة َغلََبْت ِفَئـًة َكثِیَرًة بِـإِْذِن اهللِ َواهلُل َمـَع الصَّ
 و هنگامی كه طالوت )به فرماندهی لشـكر بنی اسـرائيل منصوب شـد، 
و( سـپاهيان را بـا خـود بيرون برد، به آن هـا  گفت: »خداوند، شـما را به 
وسـيله يک نهـر آب، آزمايـش می كند؛ آن هـا  )كه هنگام تشـنگی،( از 
آن بنوشـند، از مـن نيسـتند و آن هـا  كه جز يـک پيمانه با دسـت خود، 
بيش تـر از آن نخورنـد، از من هسـتند« جز عده كمی، همگـی از آن آب 
نوشـيدند. سـپس هنگامی كـه او و افرادی كه بـا او ايمـان آورده بودند، 
)و از بوتـه آزمايـش، سـالم بـه در آمدنـد،( از آن نهـر گذشـتند، )از كمی 
نفـرات خود، ناراحت شـدند و عـده ای( گفتند: »امروز، مـا توانايی مقابله 
بـا )جالـوت( و سـپاهيان او را نداريـم.« امـا آن ها  كه می دانسـتند خدا را 
مالقـات خواهنـد كـرد )و بـه روز رسـتاخيز، ايمان داشـتند( گفتند: »چه 
بسـيار گروه هـای كوچكـی كـه به فرمـان خدا، بـر گروه هـای عظيمی 

پيـروز شـدند!« و خداوند، با صابران و اسـتقامت كنندگان( اسـت.
در مـورد پيامبـران ديگـر هـم خداونـد اشـاره هايی در آيـات االهی خود 

دارد. بـرای نمونـه دربـاره آل ابراهيم12می فرمايد:

10- بقرة،247
11- بقرة،249

12- آل ابراهيم شامل بنی اسرائيل و يوسف و داود و سليمان و غير آن ها می شود.

خداونـد در آيـات 54 تـا 56 سـوره يوسـف می فرمايد:
ا َكلََّمُه َقـاَل إِنََّک الْيْوَم   »َوَقـاَل الَْملُِک ائُْتونِی بِِه أَْسـَتْخلِْصُه لَِنْفِسـی َفلَمَّ
لََديَنـا َمِكيـٌن أَِميٌن.َقـاَل اْجَعلْنِی َعلَـی َخَزائِـِن اأَلْرِض إِنِّی َحِفيـٌظ َعلِيٌم.
أُ ِمْنَها َحيُث يَشـاُء نُِصيُب بَِرْحَمتَِنا  نَّا لِيوُسـفَ ِفی اأَلْرِض يَتَبوَّ َوَكَذلَِک َمكَّ

َمْن نََشـاُء َواَل نُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسـنِيَن.«
 پادشـاه گفـت: »او )يوسـف( را نـزد مـن آوريـد، تـا وی را مخصـوص 
خـود گردانـم!« هنگامـی كـه )يوسـف نـزد وی آمـد و( بـا او صحبـت 
كـرد، )پادشـاه بـه عقـل و درايـت او پـی بـرد؛ و( گفـت: »تو امـروز نزد 
مـا جايگاهـی واال داری، و مـورد اعتماد هسـتی!« )يوسـف( گفت: »مرا 
سرپرسـت خزائن سـرزمين )مصـر( قـرار ده، كه نگهدارنـده و آگاهم!«و 
اين گونـه مـا بـه يوسـف در سـرزمين )مصـر( قـدرت داديم، كـه هر جا 
می خواسـت در آن منـزل می گزيـد )و تصـرف می كـرد(! مـا رحمـت 
خـود را بـه هر كـس بخواهيم )و شايسـته بدانيم( می بخشـيم؛ و پاداش 

نيكـوكاران را ضايـع نمی كنيم!
يوسف نيز از اين عنايت االهی شكرگزاری می كند: 

»َربِّ َقـْد آتَيَتنِـی ِمـْن الُْملْـِک َوَعلَّْمَتنِـی ِمـْن تَأِْويـِل اأَلَحاِديـِث َفاِطـَر 
نْيا َواآلِخَرِة تََوفَّنِی ُمْسـِلًما َوأَلِْحْقنِی  ـَماَواِت َواأَلْرِض أَنْـتَ َولِی ِفی الدُّ السَّ

الِِحيَن.«9 بِالصَّ

9- يوسف،101
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»فقد آتينا آل ابراهيم الكتب و الحكمه و اتيناه ملكا عظيما«13
 مـا بـه خانـدان ابراهيم كتاب آسـمانی و حكمت بخشـيديم و حكومتی 

عظيـم به آن هـا  داديم.

لزوم زمامداری صالحان
آيـات گوناگون قرآن بر لـزوم زمامداری صالحان تاكيد  مـی ورزد و بدين 
ترتيـب بـر ايـن نكته اشـاره می كند كـه با زمامـداری صالحـان، اخالق 
زمامـداری نيـز حاكـم خواهـد شـد. قـرآن از يک سـو براهميـت و جود 
پيشـوا ورهبـر تاكيـد می كنـد. برای نمونـه می توان بـه اين آيات اشـاره 

كرد:
ک َو إِْن لَْم تَْفَعـْل َفما  ْغ مـا أُنْـِزَل إِلَيـک ِمـْن َربِـّ ُسـوُل بَلِـّ »يـا أَيَهـا الرَّ

ِرسـالََتُه«14 بَلَّْغَت 
 ای پيامبـر! آن  چـه از طـرف پـروردگارت بـر تو نازل شـده اسـت، كامال 
)بـه مردم( برسـان! و اگـر نكنی، رسـالت او را انجام نـداده ای! خداوند تو 
را از )خطرهـای احتمالـی( مردم، نگاه مـی دارد و خداوند، جمعيت كافران 

)لجـوج( را هدايت نمی كند.
15» ُسوَل َفَقْد أَطاَع اهللَّ »َمْن يِطِع الرَّ

 كسی كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده.
»َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد«16

 و برای هر گروهی هدايت كننده ای است. 
»يـْوَم نَْدُعـو ُكلَّ أُنَـاٍس بِإَِماِمِهـْم َفَمـْن أُوتِـی ِكَتابَـُه بِيِمينِـِه َفُأْولَئِـَک 

يْقـَرُءوَن ِكَتابَُهـْم َواَل يْظلَُمـوَن َفتِيـاًل«17
 )بـه يـاد آوريـد( روزی را كـه هـر گروهی را بـا پيشوايشـان می خوانيم! 
كسـانی كه نامه عملشـان به دسـت راستشان داده شـود، آن را )با شادی 
و سـرور( می خواننـد؛ و بـه قـدر رشـته شـكاف هسـته خرمايی بـه آنان 

نمی شود.  سـتم 
از سـويی ديگـر، اين منصـب را امانتی االهی می داند كـه بايد به اهلش 
برسـد: »إِنَّ اهللَ يأُْمُرُكـْم أَْن ُتـَؤدُّوا اأَلَمانَـاِت إِلَی أَْهلَِهـا َوإَِذا َحَكْمُتْم بَيَن 
ـا يِعُظُكـْم بِِه إِنَّ اهللَ َكاَن َسـِميًعا  النَّـاِس أَْن تَْحُكُمـوا بِالَْعـْدِل إِنَّ اهللَ نِِعمَّ

بَِصيًرا«18
خداونـد بـه شـما فرمـان می دهد كـه امانت هـا را به صاحبانـش بدهيد! 
و هنگامـی كـه ميـان مـردم داوری می كنيـد، بـه عدالـت داوری كنيد! 
خداونـد، اندرزهـای خوبـی بـه شـما می دهد! خداوند، شـنوا و بيناسـت. 
 بـه اعتقـاد عاّلمـه طباطبايـی، حكومت و واليتـی كه از جانـب خداوند 
متعـال بـه كسـی محـول می گـردد، يـا مـردم بـه شـخصی واگـذار 

امانت هاسـت.19 بزرگ تريـن  از  می كننـد، 
و از ديگـر سـو، تحقـق حكومـت حاكمان صالـح را از وعده هـای االهی 
می شـمارد و بـر آن تاكيـد مـی ورزد.  بـرای نمونـه در يـک جـا تاكيـد 
می كنـد كـه سـّنت خداونـد متعـال بر اين اسـت كـه شايسـتگان زمام 

امـور را بـه دسـت بگيرند:
»َوإَِذا َجاَءْتُهـْم آیـٌة َقالُوا لَـْن نُْؤِمَن َحتَّی نُْؤتَی ِمْثَل َما أُوتِی ُرُسـُل اهللِ اهلُل 

13- نساء،54
14- مائده،67
15- نساء،80

16- رعد،7
17- إسراء،71
18- نساء، 58

19- الميزان، ج 4، ص 385

أَْعلَُم َحيُث يْجَعُل ِرَسـالََتُه َسـيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنـَد اهللِ َوَعَذاٌب 
َشـِديٌد بَِما َكانُوا يْمُكُروَن«20

و هنگامـی كـه آيـه ای بـرای آن هـا  بيايد، می گوينـد: »ما هرگـز ايمان 
نمی آوريـم، مگـر ايـن كه همانند چيزی كه بـه پيامبران خدا داده شـده، 
بـه مـا هم داده شـود!« خداوند آگاه تر اسـت كه رسـالت خويـش را كجا 
قرار دهد! به زودی كسـانی كه مرتكب گناه شـدند، )و مردم را از راه حق 
منحـرف سـاختند،( در مقابـل مكـر )و فريـب و نيرنگی( كـه می كردند، 

گرفتـار حقارت در پيشـگاه خدا، و عذاب شـديد خواهند شـد. 
 درآيـه105 سـوره انبيـا نيـز تأكيـد می كنـد كـه حكومت و سـروری بر 
زميـن بـرای بندگان صالح و شايسـته اسـت: »أَنَّ اأَلْرَض يِرُثَهـا ِعَباِدی 
الُِحـوَن« و در آيـه ای ديگر نيز تاكيد می كند كه خداوند مسـتضعفين  الصَّ

را حاكمـان زمين قـرار خواهد داد:
ـًة   »َونُِريـُد أَْن نَُمـنَّ َعلَـی الَِّذيـَن اْسـُتْضِعُفوا ِفـی اأَلْرِض َونَْجَعلَُهـْم أَئِمَّ

الَْواِرثِيَن«21 َونَْجَعلَُهـُم 
 مـا می خواهيـم بر مسـتضعفان زمين منت نهيـم و آنان را پيشـوايان و 

وارثـان روی زمين قـرار دهيم.

زمامداران ناصالح
همـان گونـه كـه در قـرآن از زمامـداران صالـح نـام بـرده شـده اسـت، 
زمامـداران ناصالـح نيـز مورد اشـاره قـرار گرفته انـد. مصداق بـارز حاكم 
ناصالـح، فرعون اسـت كـه در قرآن بارها از او ياد شـده اسـت. آن چه به 
عنـوان مصاديـق اقدامات ضداخالق زمامـداری او در قرآن ذكر شـده را 

می تـوان اين گونـه شـمارش كرد:
1. ادعای خدايی: » َفَقاَل أَنَا َربُُّكُم اأَلْعلَی«22

2. قدرت طلبـی: »ونـادی ِفرَعـوُن فی َقوِمهِ قالَ يــَقومِ اَلَيـَس لی ُملُک 
ِمصـَر...«23 )و فرعـون درميان مردمـش بانگ برآورد ]و گفـت:[ ای قوم 
مـن! آيـا حكومـت مصـر و اين نهرهـا كه از زيـر ]كاخ های [ مـن جاری 

اسـت ازآن من نيسـت؟)آيا نمی بينيد.(
3. گمراه سـازی جامعـه: »َولََقـْد أَْرَسـلَْنا ُموَسـی بِآياتَِنـا َوُسـلَْطاٍن ُمبِيـٍن. 
إِلَـی ِفْرَعـْوَن َوَملَئِـِه َفاتََّبُعـوا أَْمَر ِفْرَعـْوَن َوَما أَْمـُر ِفْرَعْوَن بَِرِشـيٍد«24؛ ما، 
موسـی را بـا آيـات خـود و دليل آشـكاری فرسـتاديم. به سـوی فرعون 
و اطرافيانـش؛ امـا آن هـا  از فرمـان فرعون پيـروی كردنـد؛ در حالی كه 

فرمـان فرعـون، مايه رشـد و نجـات نبود! 
4. اسـتكبار: »َواْسـَتْكَبَرُهَوَوُجُنوُدُه ِفی اأْلَْرِض بَِغْيِرالَْحـقِّ َوَظنُّواأَنَُّهْم إِلَْيَنا 
اَلُيْرَجُعـوَن«25؛ واو- فرعـون-و سـپاهيانش درزمين به ناحق سركشـی 

كردند و پنداشـتندكه ايشـان به سـوی مـا بازگردانده نمی شـوند.
ُه َكاَن َعالِيا ِمَن الُْمْسـِرِفيَن«26؛ از فرعون  5. اسـرافكار: »ِمـْن ِفْرَعـْوَن إِنَـّ

كـه مردی متكبـر و از اسـرافكاران بود.
ـا فــِسقين«27؛  ـً 6. تحقير مردم: »َفاسَتَخفَّ َقوَمُه َفاَطاعوُه اِنَُّهم كانوا َقوم

پـس قوم خود را سـبک مغزگردانيد درنتيجـه اطاعتش كردند.

20- انعام،124
21- قصص،5

22- نازعات،24
23- زخرف،51

24- هود،96-97
25- قصص، 39

26- دخان،31
27- زخرف، 54
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ـايسَتضِعُف  ـً 7. تفرقه افكنی:»اِنَّ ِفرَعوَن َعال ِفی ااَلرِض وَجَعَل اَهلَها ِشيع
َطــائَِفًة ِمنُهـم...«28؛ فرعـون در زميـن برتری جويی كرد، و اهـل آن را 
بـه گروه هـای مختلفـی تقسـيم نمـود؛ گروهی را بـه ضعـف و ناتوانی 

ند. می كشا
8. مال انـدوزی و تفاخـر: »ونـادی ِفرَعـوُن فـی َقوِمـِه قـاَل ... وهــِذه 
ِااَلنهــُرتَجری ِمـن تَحتی اَ َفالُتبِصـرون«29؛ فرعـون در ميان قوم خود 
نـدا داد و گفـت: »ای قـوم مـن! آيا حكومـت مصر از آن من نيسـت، و 

ايـن نهرهـا تحت فرمـان من جريـان نـدارد؟ آيـا نمی بينيد؟  
9. قدرت طلبی:» َوِفْرَعْوُن ُذو اأَلْوتَاِد«30

10. عصيان گـری: »ُثـمَّ بََعْثَنا ِمـن بَْعِدِهم مُّوَسـی َوَهاُروَن إِلَـی ِفْرَعْوَن 
َوَملَئِـِه بِآَياتَِنـا َفاْسـَتْكَبُرواْ َوَكانُـواْ َقْوًمـا مُّْجِرِميـَن«31؛آن گاه از پـی آنان 
موسـی وهـارون رابـا آيـات خويـش بـه سـوی فرعـون و اشـراف او 

فرسـتاديم، ولـی آن هـا  بزرگـی كردنـد و قومـی عصيان گربودنـد.
ِذی أُْرِسـَل إِلَيُكـْم لََمْجُنـوٌن«32  11. اتهام زنـی: »َقـاَل إِنَّ َرُسـولَُكْم الَـّ
؛)فرعـون( گفـت: »پيامبری كه به سـوی شـما فرسـتاده شـده مسـلما 
ديوانـه اسـت. و »َقـاَل لِلَْمَلِ َحْولَـُه إِنَّ َهَذا لََسـاِحٌرَعلِيٌم«33؛ )فرعون( به 
گروهـی كـه اطـراف او بودند گفـت: »اين سـاحر آگاه و ماهری اسـت! 
َر«.  ـحْ و» َقـاَل آَمْنُتـْم لَُه َقْبَل أَْن آَذَن لَُكْم إِنَُّه لََكبِيُرُكْم الَِّذی َعلََّمُكْم السِّ
)فرعـون( گفـت: »آيـا پيش از اين كه به شـما اجـازه دهم بـه او ايمان 
آورديد؟! بی گمان، او بزرگ و اسـتاد شماسـت كه به شـما سـحرآموخته 

)و ايـن يک توطئه اسـت(! 
ِمـْن  أَلَْجَعلَنَّـَک  َغيـِری  إِلهـا  اتََّخـْذَت  لَئِـْن  »َقـاَل  اسـتبداد:   .12
الَْمْسـُجونِيَن«34 )فرعـون خشـمگين شـد و( گفت: »اگـر معبودی غير 
از مـن برگزينی، تـو را از زندانيان قرار خواهم داد!« و »َفلََسـْوَف تَْعلَُموَن 
«35 ؛ اما  َعـنَّ أَيِديُكـْم َوأَْرُجلَُكـْم ِمـْن ِخـاَلٍف َوأَلَُصلَِّبنَُّكْم أَْجَمِعيـنَ أَلَُقطِّ
بـه زودی خواهيد دانسـت! دسـت ها و پاهـای شـما را به عكس يكديگر 

قطـع می كنـم، و همـه شـما را بـه دار می آويـزم!«  
البتـه خداونـد متعـال، فقـط از فرعـون به عنـوان زمامـدار ناصالـح ياد 
نمی كنـد بلكـه از نمرود نيز بـه عنوان يكی از حاكمان ناصالح ياد شـده 
ِه أَْنءاتـاهُ اهلُل الُْملْک... «36  ِذی َحـاجَّ ابراهيم فِی َربِـّ اسـت:»أَلَْم تََرإِلـَی الَـّ
؛ )آيانديـدی )وآگاهـی نـداری از( كسـی ]نمـرود[ كـه با ابراهيـم درباره 
پـروردگارش محاجه وگفت وگوكـرد؟ زيراخداوند به اوحكومـت داده بود 

)و بـر اثركمـی ظرفيت، از باده غرورسرمسـت شـده بود.(

اخالق زمامداری
بـا توجه به آن چه گفته شـد می توان اشـاره های قرآنـی درباره پيامبران 
زمامـدار را بـه عنـوان بايسـته های اخالقی زمامـداران مطرح كـرد. اين 
بايسـته ها را می تـوان از منظـری ديگـر به عنـوان ويژگی هـای زمامدار 
شايسـته نيـز بـه شـمار آورد. از سـويی ديگـر آن چـه در مـورد فرعون 
گفتـه شـد، به واقـع ويژگی های سـلبی اخـالق زمامداری اسـت. اكنون 

28- قصص،4
29- زخرف، 51

30- ص،12
31- يونس، 75
32- شعراء،27
33- شعراء،34
34- شعراء،29
35- شعراء،49
36- بقره، 258

بـه ويژگی هـای ايجابی اخـالق زمامـداری از ديدگاه قـرآن می پردازيم:

1. رعايت عدالت و مساوات
يكـی از بنيادی تريـن مؤلفه هـای اخـالق زمامـداری، رعايـت عدالت و 
مسـاوات دررفتـار، كـردار و گفتـار اسـت. ايـن مهـم در آيـات گوناگون 
قـرآن مـورد اشـاره و تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت. خداونـد بـه حضـرت 
ابراهيـم وعده می دهـد كه: »ال ينـاُل َعْهِدی الّظالِِميـَن«37؛ پيمان من، 
بـه سـتمكاران نمی رسـد! )و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تو كـه پاك و 
معصـوم باشـند، شايسـته اين مقامند(. قـرآن به  عدل و احسـان فرمان 
می دهـد: »إِنَّ اهللَّ يأُْمـُر بِالَْعـْدِل َواإلِْحَسـاِن...«38 و دسـتور می دهـد كه 
حاكمـان بيـن مردم بـه عدالت رفتـار كننـد: »إِنَّ اهللَّ يأُْمُرُكـْم أَن ُتؤدُّواْ 
اأَلَمانَـاِت إِلَـی أَْهلَِهـا َوإَِذا َحَكْمُتم بَيَن النَّـاِس أَن تَْحُكُمواْ بِالَْعـْدِل...«39؛ 
خداونـد به شـما فرمـان می دهد كـه امانت هـا را به صاحبانـش بدهيد! 
و هنگامـی كـه ميـان مـردم داوری می كنيد، بـه عدالـت داوری كنيد! 
 چـرا كـه اخـالص در ديـن نيز مرهـون همين اسـت: »ُقـْل أََمـَر َربِّی 
يَن َكَمـا بََدأَُكْم تَُعـوُدوَن.«40؛ بگو:  بِالِْقْسـِط ..... َواْدُعـوُه ُمْخلِِصيـَن لَُه الدِّ
»پـروردگارم امـر به عدالت كـرده اسـت .......و او را بخوانيد، در حالی كه 
ديـن )خـود( را بـرای او خالـص گردانيـد! )و بدانيـد( همان گونـه كه در 

آغـاز شـما را آفريـد، )بار ديگـر در رسـتاخيز( بازمی گرديد.
 در جايـی ديگـر نيـز تاكيـد می كنـد كـه :»...َفـاءْت َفأَْصلُِحـوا بَيَنُهَمـا 
بِالَْعـْدِل َوأَْقِسـُطوا إِنَّ اهللَ يِحـبُّ الُْمْقِسـِطيَن.«41؛ و هـرگاه دو گـروه از 
مؤمنـان بـا هـم به نـزاع و جنـگ پردازند، آن ها  را آشـتی دهيـد؛ و اگر 
يكـی از آن دو بـر ديگـری تجـاوز كنـد، با گـروه متجاوز پيـكار كنيد تا 
بـه فرمـان خدا بازگـردد؛ و هرگاه بازگشـت )و زمينه صلح فراهم شـد(، 
در ميـان آن دو بـه عدالت صلح برقرار سـازيد؛ و عدالت پيشـه كنيد كه 

خداوند عدالت پيشـگان را دوسـت مـی دارد.
بـه هميـن دليل اسـت كه درآيـه 26 سـوره مبـارك »ص« به حضرت 
داوود تاكيـد می كنـد: »يـا داوود إِنَّا َجَعلْنـاَك َخلِیَفًة ِفـی اأْلَْرِض َفاْحُكْم 
بَيـَن النَّـاِس بِالَْحـقِّ َو ال تَتَّبِِع الَْهـوی  َفيِضلََّک َعْن َسـِبيِل اهللِ إِنَّ الَِّذيَن 
يِضلُّوَن َعْن َسـِبيِل اهللِ لَُهْم َعذاٌب َشـِديٌد بِما نَُسـوا يْوَم الِْحسـاِب«؛ ای 
داوود! مـا تـو را خليفـه )و نماينـده خـود( در زميـن قرار داديـم، در ميان 
مـردم بـه حـق داوری كـن، و از هـوای نفس پيـروی منما كه تـو را از 
راه خـدا منحرف می سـازد، كسـانی كـه از راه خـدا گمراه شـوند عذاب 

شـديدی به خاطـر فراموش كـردن روز حسـاب دارند.
 يكـی از عينی تريـن مظاهرعدالت اجتماعی، حكومت حضرت يوسـف 
اسـت كـه فاصلـه فقيـر و غنـی را بسـيار كـم كـرد و آرامـش را بـرای 
مردمـان آن سـرزمين بـه ارمغـان آورد. وی بـا اجـرای اصـل عدالـت 
اقتصـادی، موفقيـت بزرگـی در رسـاندن مـردم به حـق خـود از ثروت 

و درآمدهـای جامعـه به دسـت آورد. 

2. ايمان به خدا
يكـی ديگـر از مؤلفه های اخـالق زمامـداری از ديدگاه قـرآن، ايمان به 
خداونـد متعـال و رعايـت تقوا اسـت. اين مسـأله دربـاره پيامبـر بزرگ 

37- بقره،124
38- نحل، 90
39- نساء، 58

40- اعراف،29
41- حجرات، 9
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ُسـوُل بِمـا أُنِْزَل إِلَيـِه ِمْن  اسـالم بـه صراحت بيان شـده اسـت: »آَمَن الرَّ
ِه«42؛ پيامبـر، بـه آن چه از سـوی پروردگارش بـر او نازل شـده، ايمان  َربِـّ

آورده اسـت. )و او، بـه تمـام سـخنان خـود، كامال مؤمن می باشـد.
 همچنيـن خداونـد، شـاخصه صالحـان و حكومت آنـان را اقامـه فرامين 
ـَاَة َوآتَْوا  نَّاُهـْم ِفی اأَلْرِض أََقاُموا الصَّ االهـی ذكر می كنـد: »الَِّذيَن إِْن َمكَّ
ِ َعاِقَبُة اأُلُمـوِر«43؛ همان  َكاَة َوأََمـُروا بِالَْمْعـُروِف َونََهْوا َعْن الُْمْنَكـِر َوهلِلَّ الـزَّ
كسـانی كـه هـر گاه در زميـن بـه آن ها  قـدرت بخشـيديم، نمـاز را برپا 
می دارنـد، و زكات می دهنـد، و امـر بـه معـروف و نهـی از منكر می كنند، 

و پايـان همه كارها از آن خداسـت.
قـرآن همچنين اين خصيصه را از ويژگی های حضـرت داوود ذكر می كند: 
ُه أَوَّاٌب«44؛ ای پيامبر! ......به خاطر بياور بنده  »َواْذُكـْر َعْبَدنَـا َداُووَد َذا اأَليِد إِنَـّ

مـا داوود را كه صاحب قدرت، و بسـيار بازگشـت كننده به خدا بود.

3.  بی توجهی به مظاهر دنيوی
از جمله شـاخصه های اخـالق زمامداری،  بی توجهی بـه مظاهر دنيوی و 
پرهيز از دنيا طلبی اسـت. در آيه 131 سـوره طه بر لزوم پرهيز زمامداران 
نَّ َعيَنيـَک إِلَی  دينـی، از دنياطلبـی تاكيـد شـده وآمـده اسـت: » َواَل تَُمدَّ
نيا لَِنْفتَِنُهـْم ِفيـِه َوِرْزُق َربَِّک  َمـا َمتَّْعَنـا بِـِه أَْزَواًجـا ِمْنُهْم َزْهـَرَة الَْحیـاِة الدُّ
َخيـٌر َوأَبَْقـی «؛ و هرگـز چشـمان خـود را بـه نعمت هـای مـادی، كه به 
گروه هايـی از آنـان داده ايم، ميفكن! اين ها شـكوفه های زندگی دنياسـت 

تـا آنـان را در آن بيازماييـم و روزی پروردگارت بهتر و پايدارتر اسـت.

4- سعه صدر و تواضع در برابر مردم
يكـی ديگـر از شـاخصه های اخـالق زمامـداری، داشـتن سـعه صـدر و 

42- بقره،285
43- حج،41
44- ص،17

تواضـع در برابـر مردم اسـت. خداوند در آيه اول سـوره انشـراح خطاب به 
پيامبـر می فرمايد:»أَلَـْم نَْشـَرْح لَـک َصْدَرك«؛ آيا ما سـينه تو را گشـاده 

نساختيم؟
 همچنيـن حضـرت موسـی  هنگامـی كـه دعوت خـود را آغـاز می كرد، 
نخسـتين خواسـته اش از خداونـد شـرح صـدر بـوده اسـت؛ چنان كـه 
می فرمايـد: »قـاَل َربِّ اْشـَرْح لـي َصـْدري«45؛ پـروردگارا! سـينه ام را 
گشـاده كـن. خداونـد در جايـی ديگر  نيـز بر لـزوم تواضـع در برابر ملت 
تاكيـد می كنـد: »واْخِفـْض َجناَحـک لِلُْموِمنِيـَن«46؛ بـال )عطوفت( خود 
را بـرای مؤمنيـن فـرود آر. در جايـی ديگـر هـم می فرمايـد:»َواَل ُتَصعِّـْر 
َك لِلنَّـاِس َواَل تَْمـشِ ِفـی اأَلْرِض َمَرًحا إِنَّ اهللَ اَل يِحـبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل  َخـدَّ
َفُخـوٍر«47؛ بـا بی اعتنايـی از مردم روی مگـردان، و مغرورانه بـر زمين راه 
مـرو كه خداوند هيچ متكبر مغروری را دوسـت نـدارد. همچنين در جايی 
ديگـر تاكيـد می كند كـه:»َواَل تَْمـِش ِفـی اأَلْرِض َمَرًحا إِنََّک لَـْن تَْخِرَق 
اأَلْرَض َولَـنْ تَْبُلـَغ الِْجَبـاَل ُطـواًل«48؛ و روی زميـن، بـا تكبـر راه مرو! تو 
نمی توانـی زميـن را بشـكافی، و طول قامتـت هرگز به كوه ها نمی رسـد.

5. صبر واستقامت
صبـر و اسـتقامت و ايسـتادگی در برابـر ظلـم از مهم ترين شـاخصه های 
اخـالق زمامـداری اسـت. يكـی از مهم ترين دسـتورهايی كـه خداوند به 
پيامبر بزرگوار اسـالم داده، همين مسـاله اسـت: »َفاْسـَتِقْم كما أُِمْرَت«49؛ 
پـس همان گونـه كه فرمـان يافته ای، اسـتقامت كـن. و »اْصبِـْر َعلَی َما 

يُقولُـوَن«50؛ در برابـر آن چـه می گويند شـكيبا باش.

45- طه،25
46- حجر،88
47- لقمان،18
48- إسراء،37
49- هود،112
50- ص،17



اخــاق  شــاخصه های  از  دیگــر  یكــی 
زمامــداری، خوش اخاقــی و محبــت بــه 
مــردم اســت. پیامبــر آن چنــان نســبت بــه 
ــد  ــه خداون ــوزبود ک ــان و دلس ــردم مهرب م
دربــاره ایشــان می فرمایــد: »لََعلَّــَك بَاِخــٌع 
گویــی  ؛  ُمؤِْمنِیــَن«  یُكونُــوا  أاَلَّ  نَْفَســَك 
ــدوه  ــدت ان ــی جــان خــود را از ش می خواه
از دســت دهــی بــه خاطــر ایــن کــه آن هــا  

نمی آورنــد.  ایمــان 
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نيـز می فرمايـد: »لََقـْد َجاَءُكْم َرُسـوٌل ِمْن أَنُفِسـُكْم َعِزيـٌز َعلَيِه َمـا َعنِتُّْم 
َحِريـٌص َعلَيُكْم بِالُْمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم«53 ؛ به يقين، رسـولی از خود شـما 
بـه سـويتان آمـد كـه رنج هـای    شـما بـر او سـخت اسـت؛ و اصـرار بر 

هدايـت شـما دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنـان، رئوف و مهربان اسـت. 
در جايـی ديگـر خطاب بـه پيامبر خدا آمده اسـت: »َفبَِمـا َرْحَمٍة ِمـْن اهللِ 
ـوا ِمْن َحْولِـَک َفاْعُف َعْنُهْم  ـا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ لِْنـَت لَُهـْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ
ْل َعلَـی اهللِ إِنَّ اهلَل  َواْسـَتْغِفْر لَُهـْم َوَشـاِوْرُهْم ِفی اأَلْمِر َفـإَِذا َعَزْمَت َفَتـَوكَّ
«54؛ به )بركت( رحمت االهی، در برابـر آنان ) مردم( نرم  لِيـنَ يِحـبُّ الُْمَتَوكِّ
)و مهربان( شـدی! و اگر خشـن و سـنگدل بـودی، از اطراف تـو، پراكنده 
می شـدند. پـس آن هـا  را ببخش و برايشـان  آمرزش بطلـب! و در كارها، 
بـا آنان مشـورت كن! اما هنگامـی كه تصميم گرفتی، )قاطع بـاش! و( بر 

خـدا تـوكل كن! زيرا خداونـد متوكالن را دوسـت دارد. 
همچنيـن در آيـه ديگـر بـه پيامبـر دسـتور می دهـد كه با مسـتضعفين 
همراهـی كنـد و مدافـع و مواظب آنان باشـد: »َواْصبِْر نَْفَسـَک َمـَع الَِّذيَن 
يْدُعـوَن َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشـی يِريـُدوَن َوْجَهُه َواَل تَْعُد َعيَنـاَك َعْنُهْم «55؛ 
بـا كسـانی بـاش كـه پـروردگار خـود را صبح و عصـر می خواننـد، و تنها 
رضـای او را می طلبنـد! و هرگـز بـه خاطـر زيورهـای دنيا، چشـمان خود 

را از آن هـا  برمگير.

7. ساده زيستی
از جملـه نشـانه های اخالق زمامـداری از نـگاه قرآن، ساده زيسـتی حاكم 
اسـت. درآيـات 7 تـا 10 سـوره فرقـان، بـر لـزوم ساده زيسـتی و دوری از 
تجمالت زمامداران اسـالمی تاكيد شـده اسـت: »َوَقالُوا َماِل َهَذا الرَُّسـوِل 
َعـاَم َويْمِشـی ِفی اأَلْسـَواِق لَـْواَل أُنِزَل إِلَيـِه َملٌَک َفيُكـوَن َمَعُه  يـأُْكُل الطَّ
الُِموَن إِْن  نَِذيـًرا.أَْو يلَْقـی إِلَيـِه َكنٌز أَْو تَُكـوُن لَُه َجنٌَّة يـأُْكُل ِمْنَها َوَقـاَل الظَّ
وا َفاَل  وًرا.انُظْر َكيـفَ َضَربُـوا لَـَک اأَلْمَثاَل َفَضلُـّ تَتَّبُِعـوَن إاِلَّ َرُجـاًل َمْسـحُ
يْسـَتِطيُعوَن َسـبِيال.تََباَرَك الَِّذی إِْن َشـاَء َجَعَل لََک َخيًرا ِمـْن َذلَِک َجنَّاٍت 
تَجْـرِی مِـنْ تَحْتِهَـا اآلن هـا رُ وَيجْعَلْ لَکَ قُصُـورًا«؛ و گفتنـد: »چرا اين 
پيامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟! )نه سـّنت فرشـتگان را دارد و 
نه روش شـاهان را!( چرا فرشـته ای بر او نازل نشـده كه همراه  وی مردم 
را انـذار كنـد )و گـواه صـدق دعوی او باشـد(؟! يا گنجی )از آسـمان( برای 
او فرسـتاده شـود، يا باغی داشـته باشـد كـه از )ميـوه( آن بخـورد )و امرار 
معـاش كند(؟!« و سـتمگران گفتند: »شـما تنها از مـردی مجنون پيروی 
می كنيد!«ببيـن چگونـه بـرای تو مثل هـا زدند و گمـراه شـدند، آن گونه 
كـه قـدرت پيدا كـردن راه را ندارنـد! زوال ناپذير و بزرگ اسـت خدايی كه 
اگـر بخواهـد بـرای تـو بهتـر از اين قـرار می دهـد: باغ هايی كـه نهرها از 
زيـر درختانـش جاری اسـت، و )اگـر بخواهد( بـرای تـو كاخ هايی مجلل 

قرارمی دهد. 
نَّ َعيَنيَک  در آيـه 131 سـوره مباركه طه نيز تاكيد شـده اسـت: »َواَل تَُمـدَّ
نيا لَِنْفتَِنُهْم ِفيـِه َورِْزُق َربَِّک  إِلَـی َمـا َمتَّْعَنا بِـِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهـَرَة الَْحیاِة الدُّ
خَيـرٌ وَأَبْقَـی«؛ ای رسـول ما! هرگز به متاع ناچيزی كه بـه قومی در جلوه 
حيـات دنيای فانـی برای امتحان داده ايم چشـم آرزو مگشـا و رزق خدای 

تو بسـيار بهتر و پاينده تر اسـت.

8. بينش و بصيرت
از جملـه ويژگی هـای اخالقـی زمامـداران ، دارا بـودن نعمـت بينـش و 

53- توبة،128
54- آل عمران،159

55- كهف،28

ـًة يْهـُدوَن  همچنيـن در آيـه ای ديگـر می فرمايد:»َوَجَعلَْنـا ِمْنُهـْم أَئِمَّ
ـا َصَبـُروا َوَكانُـوا بِآياتَِنـا يوِقُنـوَن«51 ؛ و از آنـان امامـان )و  بِأَْمِرنَـا لَمَّ
پيشـوايانی( قـرار داديم كه بـه فرمان ما )مـردم را( هدايـت می كردند 
چـون شـكيبايی نمودنـد، و به آيـات ما يقين داشـتند . در آيـات 34 و 
35 سـورة فّصلـت دربـارة صبـر می فرمايـد: »اْدَفـْع بِالَّتِی ِهی أَْحَسـنُ  
اها  ُه َولِی َحِميٌم َو مـا يلَقَّ ِذی بَيَنـَک َو بَيَنُه َعـداَوٌة َكأَنَـّ السـیئة َفـإَِذا الَـّ
اهـا إاِلَّ ُذو َحـظٍّ َعِظيٍم«؛ بـدی  ديگران  را با  إاِلَّ الَِّذيـنَ َصَبـُروا َو مـا يلَقَّ
بهترين  روش  دور كن ، تا آن كه  ميان  تو و او دشـمنی  اسـت  همچون  
دوسـت  گـرم  و صميمـی  گـردد. و از ايـن  خصلت  بهره مند نشـوند جز 
كسـانی  كـه  صبر پيشـه  كنند و كسـانی  كـه  دارای  بهره ای  بـزرگ  ]از 

انديشـه  و خرد[ هسـتند. 

6. خوش اخالقی و محبت به مردم
يكی ديگر از شـاخصه های اخـالق زمامـداری، خوش اخالقی و محبت 
بـه مـردم اسـت. پيامبـر آن چنان نسـبت به مـردم مهربان و دلسـوزبود 
كـه خداوند درباره ايشـان می فرمايـد: »لََعلََّک بَاِخـٌع نَْفَسـَک أاَلَّ يُكونُوا 
ُمْؤِمنِيـَن«52؛ گويـی می خواهـی جـان خـود را از شـدت اندوه از دسـت 
دهـی بـه خاطـر ايـن كـه آن هـا  ايمـان نمی آورنـد.  درآيـه ديگـری 

51- سجده، 24
52- شعراء،3
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بصيـرت اسـت. در سـوره يوسـف آيـه 108 آمده اسـت:» ُقل هِذهِ َسـبيلی 
اَدُعـوا الـی اهللِ علـی بَصیـرٍة اَنـا و َمـِن اتََّبعنی«؛ بگـو: »اين راه من اسـت 
مـن و پيروانـم، و بـا بصيـرت كامـل، همه مـردم را به سـوی خـدا دعوت 
می كنيـم! منزه اسـت خـدا! و من از مشـركان نيسـتم- بينـش و بصيرت 
حضـرت يوسـف در پيش بينـی اوضاع سـخت جامعه و تاكيـد او بر تالش 
برای ذخيره سـازی گندم، نشـانه ای آشـكار بر بينش و دور انديشـی فراوان 
ايـن پيامبـر بزرگ خداسـت: »َقاَل تَْزَرُعوَن َسـْبَع ِسـنِيَن َدأَبًا َفَمـا َحَصْدُتْم 
ا تَأُْكُلوَن«56؛هفت سـال بـا جديت زراعت  َفـَذُروُه ِفـی ُسـْنُبلِِه إاِلَّ َقلِيـاًل ِممَّ
می كنيـد و آن چـه را درو كرديـد، جز كمـی كه می خوريد، در خوشـه های 

خـود باقـی بگذاريد )و ذخيـره كنيد(.

9. امانت داری
از جملـه مؤلفه هـای اخالقـی زمامـداران، رعايـت امانت داری اسـت. يكی 
از داليلـی كـه پادشـاه مصـر، حضرت يوسـف را به پسـت و مقام رسـانيد، 
هميـن خصلت امانت داری اوسـت: »َو َقـاَل الَْملِـُک ائُْتونِی بِِه أَْسـَتْخلِْصُه 
َک الْيْوَم لََديَنا َمِكيٌن أَِمين«57 ؛پادشـاه گفت: »او  ـا كلََّمُه َقاَل إِنَـّ لَِنْفسـِی َفلَمَّ
]يوسـف [ را نـزد من آوريد، تا وی را مخصـوص خود گردانم!« هنگامی كه 
)يوسـف نـزد وی آمد و( با او صحبت كرد، )پادشـاه به عقـل و درايت او پی 
بـرد و( گفت: »تـو امروز نزد ما جايگاهی واال داری، و مورد اعتماد هسـتی. 
بـه هميـن دليـل اسـت كه حضرت يوسـف بـه پادشـاه پيشـنهاد می كند 
كـه او را مسـؤول خزانـه داری و امـور مالـی كشـور گردانـد: »َقـاَل اْجَعلْنِی 
َعلـیَ  َخَزائـِن اأْلَْرِض إِنـیّ  َحِفيٌظ َعلِيٌم«58 ؛ )يوسـف( گفت: مرا سرپرسـت 
خزائن سـرزمين )مصـر( قرارده، كـه نگهدارنده و آگاهـم. در جريان توطئه 
زليخـا نيز امانت داری يوسـف كامال به اثبات رسـيد: » َذلَِک لِيْعلَـَم أَنِّی لَْم 
أَُخْنـُه بِالَْغيـِب َوأَنَّ اهللَ اَل يْهـِدی َكيَد الَْخائِنِيَن«59؛ من از آن روی فرسـتاده 
پادشـاه را برگردانـدم كـه عزيز مصـر بداند در نهـان به او خيانـت نكردم و 
بدانـد كـه خـدا نيرنگ خيانـت كاران را بـه نتيجـه نمی رسـاند. در ماجرای 
حضرت موسـی هم دختر شـعيب از امانت داری موسـی نزد پدرش سـخن 
می گويـد: » َقالَـْت إِْحَداُهَما ياأَبَـِت اْسـَتأِْجْرُه إِنَّ َخيَر َمِن اْسـَتأَْجْرَت الَْقِوی 
اأَلِميُن«60؛يكـی از آن دو )دختـر( گفـت: پـدرم! او را اسـتخدام كـن؛ زيـرا 
بهتريـن كسـی را كـه می توانی اسـتخدام كنی آن كسـی اسـت كه قوی 

و امين باشـد.

10. شجاعت و صالبت
از جملـه شـاخصه های اخـالق زمامـداری از نـگاه قـرآن كريـم، دارا بودن 
قاطعيت، صالبت و شـجاعت در رهبری حكومت دينی اسـت: » ِاَذا َعَزْمَت 
لِيَن«61 ؛ هنگامی كه تصميم گرفتی،  ْل َعلَـی اهللِ إِنَّ اهللَ يِحبُّ الُْمَتَوكِّ َفَتـَوكَّ
)قاطـع بـاش! و( بـر خدا توكل كـن! زيرا خداونـد متوكالن را دوسـت دارد. 
همچنيـن در قرآن سـفارش شـده اسـت كـه مؤمنـان در مقابل دشـمنان 
احسـاس ترس نكرده و در برابر مالمت سـرزنش كنندگان تسـليم نشـوند: 
» َفـاَل تََخاُفوُهـْم َوَخاُفـوِن إِْن ُكْنُتـْم ُمْؤِمنِيـَن«62؛ پس اگر ايمـان داريد از 
آنـان نترسـيد و فقـط از )مخالفـت( من بترسـيد. همچنيـن در آيـه پايانی 
سـوره كافـرون، خداونـد بـه قاطعيت در اصول توسـط رهبر جامعه دسـتور 

56- يوسف،47
57- يوسف،54
58- يوسف،55
59- يوسف،52
60- قصص،26

61- آل عمران،159
62- آل عمران،175

می دهد:»لَكـْم ِديُنكـْم َو لِـی ِديـِن«؛ پس دين شـما برای شـما و دين من 
بـرای من.

11.دانايی وتوانايی
از ديگـر شـاخصه های اخـالق زمامداری، داشـتن دانايی و اسـت. حضرت 
يوسـف، دانايـی و توانايـی را از ضروريت های پذيرش مسـؤوليت حكومتی 
می شـمارد و خـود را به صفت عليم و مكين وصف می  كند: »قـاَل اْجَعلْنِی 
َعلـی َخزائِـِن اأْلَْرِض إِنِّی َحِفيـٌظ َعلِيٌم«63؛ مرا بر خزانه های اين سـرزمين 
بگمـار كـه من نگاهبان )اميـن( و دانايـم. در جايی ديگر نيز دربـاره دانايی 
و توانايـی حضرت يوسـف آمده اسـت:» َقاَل اَل يأْتِيُكَمـا َطَعـاٌم ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ 
ی تََرْكُت ِملََّة  ـا َعلََّمنِی َربِّی إِنِـّ نَبَّأُْتُكَمـا بَِتأِْويلِـِه َقْبـَل أَْن يأْتِيُكَمـا َذلُِكَما ِممَّ
َقـْوٍم اَل يْؤِمُنـوَن بِـاهللِ َوُهْم باآلِخـَرِة ُهْم َكاِفُروَن«64؛)يوسـف( گفت: پيش 
از آن كـه جيره غذايی شـما فرا رسـد، شـما را از تعبير خوابتـان آگاه خواهم 
سـاخت. ايـن، از دانشـی اسـت كـه پـروردگارم به مـن آموخته اسـت. من 
آييـن قومـی را كـه به خـدا ايمـان ندارند، و به سـرای ديگـر كافرند، ترك 

گفتم )و شايسـته چنين موهبتی شـدم(.
مرحـوم عالمه طباطبايی درباره اين شـاخصه می نويسـد: »كسـانی كه در 
سـپردن مسـؤوليت ها و كارهـا تنها به امانـت و پاكی قناعـت می كنند، به 
همان اندازه در اشـتباهند كه برای پذيرش مسـؤوليت، داشـتن تخصص را 
كافـی بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرسـت، همان ضربه را می زنند 
كـه درسـتكاران ناآگاه و بی اطالع خواهند زد. منطق اسـالم اين اسـت كه 
هـر كار بايـد به دسـت افرادی نيرومند و توانا و امين سـپرده شـود، تا نظام 
جامعه به سـامان رسـد. در بررسـی علـل زوال حكومت ها در طـول تاريخ، 

عامـل اصلی سـپردن كار به دسـت يكـی از دو گروه فوق بوده اسـت.«65

12. دشمن ستيزی
دشمن سـتيزی يكی از شـاخصه های حكومـت داری و اخـالق زمامداری 
اسـت. ايـن نكتـه در قـرآن و ذيـل دو موضـوع اصـل جهـاد در راه خداو 
اصل نفی سـبيل بيان شـده اسـت. در مـورد اصل جهـاد در راه خدا آيات 
گوناگونـی وجـود دارد كـه خداونـد خطاب بـه پيامبربر لزوم جهـاد تاكيد 

می فرمايـد. برخـی از اين آيـات عبارتند از:
»و جاهـدوا فـی اهلل حـق جهـاده«66؛ و در راه خـدا جهـاد كنيـد، و حـق 

جهـادش را ادا نماييـد.
»انِفـُروا ِخَفاًفـا َوثَِقـااًل َوَجاِهـُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسـُكْم ِفی َسـبِيِل اهللِ َذلُِكْم 
َخيـٌر لَُكـْم إِْن ُكنُتـْم تَْعلَُموَن«67؛)همگی به سـوی ميـدان جهاد( حركت 
كنيـد؛ سـبكبار باشـيد يا سـنگين بار! و بـا امـوال و جان های خـود، در راه 

خـدا جهـاد كنيـد؛ اين برای شـما بهتر اسـت اگـر بدانيد.
ـاَر َوالُْمَناِفِقيـَن َواْغُلْظ َعلَيِهـْم َوَمأَْواُهـْم َجَهنَُّم  »ياأَيَهـا النَّبِـی َجاِهـِد الُْكفَّ
َوبِْئـَس الَْمِصيـر«68؛ ای پيامبـر! بـا كافـران و منافقـان جهـاد كـن، و بـر 
آن ها  سـخت بگير! جايگاه شـان جهنم اسـت؛ و چه بد سرنوشـتی دارند.
در مـورد اصـل نفی سـبيل نيـز آيات گوناگونـی آمده اسـت. از جمله اين 
آيـات عبارتنـد از:»ولـن يجعـل اهلل للكافرين علـی المومنين سـبيال«69؛ 
و خداونـد هرگـز بـر زيان مؤمنـان، بـرای كافران را تسـلّطی قـرار نداده 

63- يوسف،55
64- يوسف، 37

65- تفسير الميزان، ج 16، ص 67
66- حج، 78
67- توبه، 41
68- توبة،73

69- نسإ ، 141
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َ»اَل ُتِطـْع الَْكاِفِريـَن َوَجاِهْدُهـْم بِـِه ِجَهـاًدا َكبِيًرا«70؛ بنابر ايـن از كافران 

اطاعـت مكـن، و به وسـيله آن )قـرآن( با آنـان جهـاد بزرگی بنما. 

13. شكرگزاری از فرصت خدمت
زمامـداری، فرصتـی بـرای خدمت بـه خلـق و به واقع موهبتی اسـت كه 
از سـوی خداونـد داده می شـود. شـكرگزاری از فرصـت خدمـت، يكی از 
مؤلفه هـای اخـالق زمامـداری اسـت. نمونـه بـارز آن، داسـتان حضـرت 
سـليمان اسـت كـه خداونـد در آياتـی از قـرآن بـه آن اشـاره می فرمايـد: 
يِر َفُهـْم يوَزُعوَن.َحتَّی  »َوُحِشـَر لُِسـلَيَماَن ُجُنوُدُه ِمـْن الِْجنِّ َواإلِنْـِس َوالطَّ
إَِذا أَتَـْوا َعلَـی َواِدی النَّْمـِل َقالَـْت نَْملَـٌة ياأَيَها النَّْمـُل اْدُخُلوا َمَسـاِكَنُكْم اَل 
ـَم َضاِحـًكا ِمـْن  يْحِطَمنَُّكـْم ُسـلَيَماُن َوُجُنـوُدُه َوُهـْم اَل يْشُعُروَن.َفَتَبسَّ
َقْولَِهـا َوَقـاَل َربِّ أَْوزِْعنِـی أَْن أَْشـُكَر نِْعَمَتـَک الَّتِـی أَنَْعْمـَت َعلَـی َوَعلَی 
َوالِـَدی َوأَْن أَْعَمـَل َصالًِحـا تَْرَضـاُه َوأَْدِخلْنِـی بَِرْحَمتِـَک ِفـی ِعَبـاِدَك 
الِِحيَن«71؛سـپاهيان سليمان از پريان و آدميان به وادی موران رسيدند.  الصَّ
يـک تـن از مورچـگان به خيل مـوران نـدا داد كه ای مـوران به النه های 
خود اندر شـويد تا سـليمان و سـپاهيانش ندانسـته شـما را در زير پا خرد 
نكننـد. سـليمان سـخن او را شـنيد و از آگاهـی آن مـور كـه سـليمان و 
سـپاهيانش را می شناسـد به شـگفت اندر شـد و با رضايت خاطر تبسـم 
كـرد و گفـت: بارخدايـا! چندان مـرا در دنيا نگهدار كه فرصت يابم و شـكر 
ايـن نعمـت را بگـزارم كه به من و پدر و مادرم عنايت كـرده ای و بتوانم در 
مقـام شـكرگزاری خدمتی تقديم كنم كه مـورد رضای تو باشـد. بارخدايا! 

تـو مـرا به رحمت خـود، در سـلک بندگان شايسـته اسـت درآور.

14. خوش قولی
يكـی از مهم تريـن مؤلفه هـای اخـالق زمامداری اين اسـت كـه زمامدار 
بـه قـول و عهـد خود وفادار باشـد و به آن عمـل كند. خداونـد در اين باره 
می فرمايد:»ياأَيَهـا الَِّذيـَن آََمُنوا لِـَم تَُقولُوَن َما اَل تَْفَعُلوَن.َكُبـَر َمْقًتا ِعْنَد اهللِ 
أَْن تَُقولُـوا َمـا اَل تَْفَعُلـوَن«72 ؛ ای كسـانی كه ايمان آورده ايد! چرا سـخنی 
می گوييـد كـه عمـل نمی كنيد؟! نزد خدا بسـيار موجب خشـم اسـت كه 

سـخنی بگوييد كه عمـل نمی كنيد.

15. مردمی بودن
مردمـی بـودن وكسـب مقبوليـت و اعتمـاد مـردم، از جملـه اصلی تريـن 
شـاخصه های اخـالق زمامـداری اسـت. عينی تريـن نمونه اين شـاخصه، 
حضرت يوسـف اسـت كـه خداوند در قرآن بـه آن اشـاره می فرمايد. برای 
ـْجَن َفَتياِن  نمونـه در آيه 36 سـوره يوسـف آمده اسـت: »َوَدَخـَل َمَعُه السِّ
ی أََرانِی أَْعِصُر َخْمـًرا َوَقاَل اآلَخـُر إِنِّی أََرانِـی أَْحِمُل َفْوَق  َقـاَل أََحُدُهَمـا إِنِـّ
يـُر ِمْنُه نَبِّْئَنا بَِتأِْويلِِه إِنَّا نََراَك ِمْن الُْمْحِسـنِيَن«؛ و دو  َرأِْسـی ُخْبـًزا تَأُْكُل الطَّ
جـوان، همراه او وارد زندان شـدند يكـی از آن دو گفت: من در خواب ديدم 
كـه )انگـور برای( شـراب می فشـارم! و ديگری گفت: من در خـواب ديدم 
كـه نان بر سـرم حمـل می كنم و پرنـدگان از آن می خورند. مـا را از تعبير 

ايـن خـواب آگاه كن كه تـو را از نيكـوكاران می بينيم.
مردمـداری موجـب می شـود تـا مـردم نيـز از حاكـم اطاعـت كـرده، او را 
دوسـت بدارنـد و فرامينـش را اجـرا كنند: »ُثـمَّ يأْتِی ِمـْن بَْعِد َذلَِک َسـْبٌع 
ا ُتْحِصُنـوَن. ُثمَّ يأْتِـی ِمْن بَْعِد  ْمُتْم لَُهـنَّ إاِلَّ َقلِياًل ِممَّ ِشـَداٌد يأُْكلْـَن َمـا َقدَّ

70- فرقان،52
71- نمل،17-19
72- صف، 2-3

َذلِـَک َعـاٌم ِفيِه يَغـاُث النَّـاُس َوِفيِه يْعِصـُروَن«73؛ پس از آن، هفت سـال 
سـخت )و خشـكی و قحطـی( می آيـد، كـه آن چـه را بـرای آن سـال ها 
ذخيـره كرده ايـد، می خورنـد جز كمی كه )بـرای بذر( ذخيـره خواهيد كرد. 
سـپس سـالی فرامی رسـد كه باران فراوان نصيب مردم می شـود و در آن 
سـال، مـردم عصـاره )ميوه هـا و دانه هـای روغنـی را( می گيرنـد )و سـال 

پربركتی اسـت(.

16. راست گويی و صداقت
يكی ديگر از نشـانه های اخالق زمامداری، راسـت گويی و صداقت اسـت؛ 
همـان صفتـی كه حضرت يوسـف نيز به آن شـهرت داشـت و به همين 
علـت نيـز مـورد محبـت و عالقه مـردم قرار گرفتـه بـود: »يوُسـُف أَيَها 
يُق أَْفتَِنا ِفی َسـْبِع بََقَراٍت ِسـَماٍن يأُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت  دِّ الصِّ
ُخْضـٍر َوأَُخَر يابَِسـاٍت لََعلِّی أَْرِجُع إِلَی النَّاِس لََعلَُّهْم يْعلَُمـوَن«74؛)او به زندان 
آمـد، و چنين گفت:( يوسـف، ای مرد بسـيار راسـت گو! دربـارة اين خواب 
اظهارنظـر كـن كه هفـت گاو چاق را هفـت گاو الغـر می خورند و هفت 
خوشـه تر، و هفت خوشـه خشـكيده تا من به سـوی مردم بازگردم، شايد 

)از تعبير اين خواب( آگاه شـوند. 

17. شايسته ساالری)نفی خويشاوندساالری(
از جمله اصلی ترين شاخصه های اخالق زمامداری، نفی خويشاوندساالری 
و پارتی بـازی اسـت كه می تـوان از آن با عنوان شايسته سـاالری ياد كرد. 
خداونـد متعـال بر ايـن قضيه تاكيد فرمـوده و درآيه105 سـوره انبيا تأكيد 
می كنـد كـه حكومت و سـروری بر زميـن برای بندگان صالح و شايسـته 
الُِحوَن«. عينی تريـن مثال قرآن در  اسـت: »أَنَّ اأَلْرَض يِرُثَهـا ِعَبـاِدی الصَّ
ايـن بـاره، جريـان حضـرت نـوح اسـت كـه وقتی متوجـه شـد فرزندش 
اهليـت ندارد، از حمايت او دسـت كشـيد: »َونَاَدی نُـوٌح َربَُّه َفَقـاَل َربِّ إِنَّ 
ابْنِـی ِمْن أَْهلِـی َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحـقُّ َوأَنَْت أَْحَكُم الَْحاِكِميَن.َقـاَل يانُوُح إِنَُّه 
ُه َعَمٌل َغيُر َصالٍِح َفاَل تَْسـأَلْنِی َما لَيَس لَـَک بِِه ِعلٌْم  لَيـَس ِمـْن أَْهلَِک إِنَـّ
ی أَِعُظـَک أَْن تَُكـوَن ِمْن الَْجاِهلِيَن.َقـاَل َربِّ إِنِّی أَُعوُذ بَِک أَْن أَْسـأَلََک  إِنِـّ
َمـا لَيَس لِی بِِه ِعلْـٌم َوإاِلَّ تَْغِفْر لِی َوتَْرَحْمنِی أَُكْن ِمْن الَْخاِسـِريَن«75 ؛ نوح 
بـه پـروردگارش عـرض كـرد: »پـروردگارا! پسـرم از خاندان من اسـت؛ و 
وعـده تـو )در مورد نجات خاندانم( حق اسـت؛ و تـو از همه حكم كنندگان 
برتری!«فرمود: »ای نوح! او از اهل تو نيسـت! او عمل غيرصالحی اسـت 
)فرد ناشايسـته ای اسـت(! پس، آن چه را از آن آگاه نيسـتی، از من مخواه! 
مـن به تو انـدرز می دهم تا از جاهالن نباشـی!« عرض كرد: »پـروردگارا! 
مـن بـه تو پناه می بـرم كه از تو چيزی بخواهـم كه از آن آگاهـی ندارم! و 

اگـر مـرا نبخشـی، و بر من رحم نكنـی، از زيـان كاران خواهم بود.

18. اصالح گری
يكـی از مهم تريـن مؤلفه هـای اخـالق زمامداری اين اسـت كـه زمامدار 
بـه دنبال سـعادت جامعه باشـد و بـا تاكيد بر اصل تزكيـه و تعليم، اصالح 
جامعـه را پـی گيـرد. خداوند، يكی از اهـداف بعثت پيامبر اسـالم را تعليم 
ِذی بََعَث  آيـات االهـی، حكمـت و تزكيه نفس بيـان كرده اسـت: »ُهَو الَـّ
يِهْم َويَعلُِّمُهـُم الِْكَتاَب  ييَن َرُسـواًل ِمْنُهـْم يْتُلوا َعلَيِهْم آياتِـِه َويَزكِّ ِفـی اأْلُمِّ
َوالِْحْكَمَة...«76؛ او كسـی اسـت كه در ميان جمعيت درس نخوانده، رسولی 

73- يوسف،48 و 49
74- يوسف،46

75- هود،45-47
76- جمعه،2



خداونــد متعــال نــگاه ویــژه ای بــه بحــث اخــاق و به ویــژه 
اخــاق زمامــداری دارد. قــرآن کریــم در بســیاری از آیــات با 
صراحــت و یــا غیرمســتقیم بــه ایــن نكتــه اشــاره کــرده و 
همــه زمامــداران به ویــژه زمامــداران اســامی را بــه ایــن 
ــه  ــی ب ــون بی توجه ــواردی چ ــت. م ــده اس ــم فرا خوان مه
مظاهــر دنیــوی، بصیــرت، دانایــی وتوانایــی، راســت گویی 
و صداقــت، حق گرایــی، ایمــان بــه خــدا،  بی توجهــی بــه 
مظاهــر دنیوی، دشــمن ســتیزی و...از جملــه مؤلفه هایی 
هســتند کــه از نگاه قــرآن بایســته های اخــاق زمامــداری 

بــه شــمار می آینــد.
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از خودشـان برانگيخـت كـه آياتش را بر آن ها  می خوانـد و آن ها  را تزكيه 
می كنـد و به آنان كتـاب )قرآن( و حكمـت می آموزد.

 قـرآن، ارسـال پيامبـران را منـت خداوند بر بشـر ذكـر كـرده و می فرمايد: 
»لََقْد َمنَّ اهللُّ َعلَی الُْمؤِمنِيَن إِْذ بََعَث ِفيِهْم َرُسـوالً ِمْن أَنُفِسـِهْم يْتُلوا َعلَيِهْم 
يِهـْم َويَعلُِّمُهُم الِْكَتـاَب َوالِْحْكَمَة«77؛خداوند بر مؤمنان منت نهاد  آياتِـِه َويَزكِّ
هنگامـی كـه در ميان آن ها  پيامبری از خودشـان برانگيخت كه آيـات او را 

بـر آن هـا  بخوانـد و آن هـا  را پاك كند و كتـاب و حكمت بياموزد.
بـه هميـن دليل اسـت كه هـود پيامبر يكـی از مهم ترين وظايـف خود را 
اصالح گـری جامعـه ذكـر می كنـد: »إِْن أُرِيـُد إاِلَّ اإلِْصـاَلَح َما اْسـَتَطْعُت 
...«78؛ تـا آن جا كه بتوانم جز اصـالح نمی خواهم و  َوَمـا تَْوِفيِقـی إاِلَّ بِـاهللِّ

توفيق مـن منحصرا با خداسـت....

19. حق گرايی
دعـوت مـردم بـه سـوی حـق و دور سـاختن آنـان از باطـل، از مهم ترين 
وظايـف زمامـداران صالـح و از جمله شـاخصه های اخالقی آنان به شـمار 
می آيد.خداوند در آيه 33 سـوره توبه، يكی از علل ارسـال رسـل را همين 
ِذی أَْرَسـَل َرُسـولَُه بِالُْهَدی َوِديـِن الَْحـقِّ لِيْظِهَرُه  مسـاله می داند:»ُهـَو الَـّ
يـِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه الُْمْشـِرُكوَن«؛ او كسـی اسـت كه رسـولش را با  َعلَـی الدِّ
هدايـت و آييـن حق فرسـتاد، تـا آن را بر همـه آيين ها غالـب گرداند، هر 
چند مشـركان كراهت داشـته باشـند. در جايی ديگر نيز می فرمايد: »َولََقْد 
اُغـوَت َفِمْنُهْم َمْن  ـٍة َرُسـواًل أَْن اُْعُبـُدوا اهللَ َواْجَتنُِبـوا الطَّ بََعْثَنـا ِفـی ُكلِّ أُمَّ
َالَُة َفِسـيُروا ِفـی اأَلْرِض َفانُْظُروا  َهـَدی اهللُ َوِمْنُهـْم َمـْن َحقَّْت َعلَیـِه الضَّ
بِيـَن«79؛ مـا در هر امتی رسـولی برانگيختيم كه:  َكيـَف َكاَن َعاِقَبـُة الُْمَكذِّ
»خـدای يكتـا را بپرسـتيد؛ و از طاغوت اجتناب كنيد!« خداونـد گروهی را 
هدايـت كـرد؛ و گروهـی ضاللت و گمراهی دامانشـان را گرفـت؛ پس در 

روی زميـن بگرديـد و ببينيـد عاقبت تكذيب كننـدگان چگونه بود.
همچنين در آيه 25 سـوره حديد آمده اسـت: »لََقْد أَْرَسـلَْنا ُرُسـلََنا بِالَْبيَناِت 
َوأَنَْزلَْنـا َمَعُهـُم الِْكَتاَب َوالِْميـَزاَن لِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسـِط َوأَنَْزلَْنـا الَْحِديَد ِفيِه 
بَـأٌْس َشـِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّـاِس َولِيْعلََم اهللُ َمْن يْنُصُرُه َوُرُسـلَُه بِالَْغيـِب إِنَّ اهلَل 
َقـِوی َعِزيـٌز«؛ ما رسـوالن خـود را با داليل روشـن فرسـتاديم، و با آن ها  
كتـاب )آسـمانی( و ميزان )شناسـايی حق از باطل و قوانيـن عادالنه( نازل 
كرديـم تـا مـردم قيام بـه عدالت كننـد؛ و آهن را نـازل كرديم كـه در آن 
نيـروی شـديد و منافعـی بـرای مـردم اسـت، تـا خداوند بداند چه كسـی 
او و رسـوالنش را يـاری می كنـد بـی آن كـه او را ببيننـد؛ خداونـد قوی و 

شكسـت ناپذير است.

20. اجرای حدود االهی
يكـی ديگـر از اصلی ترين شـاخصه های اخـالق زمامداری اين اسـت كه 
در عيـن مهربانـی وشـفقت بـا مـردم، در اجرای حـدود االهـی هيچ گونه 
سسـتی بـه خرج ندهـد. خداوند در قـرآن، اين نكته را يادآور شـده اسـت: 
» َوَمـن يْعِص اهللَّ َوَرُسـولَُه َويَتَعدَّ ُحـُدوَدُه يْدِخلُْه نَارا َخالِدا ِفيَهـا َولَُه َعَذاٌب 
ُمِهيـٌن.«80؛ و آن كـس كه خدا و پيامبـرش را نافرمانی كند و از مرزهای او 
تجـاوز نمايـد، او را در آتشـی وارد می كند كه جاودانـه در آن خواهد ماند؛ و 

برای او مجازات خواركننده ای اسـت.

77- آل عمران،164
78- هود،88
79- نحل،36
80- نساء،14

ُسـوَل النَّبِـی اأُلمِّـی   در آيـه ای ديگـر آمـده اسـت: »الَِّذيـَن يتَّبُِعـوَن الرَّ
ِذی يِجُدونَـُه َمْكُتوبـا ِعنَدُهْم ِفـی التَّـْوَراِة َواإلِنِْجيِل يأُْمُرُهـم بِالَْمْعُروِف  الَـّ
يَبـاِت َويَحرُِّم َعلَيِهـُم الَْخَبآئَِث...«81  َويْنَهاُهـْم َعِن الُْمنَكـِر َويِحلُّ لَُهُم الطَّ
؛همان هـا  كه از فرسـتاده )خـدا(، پيامبر»أمی« پيـروی می كنند؛ پيامبری 
كه صفاتش را در تورات و انجيلی كه نزد خودشـان اسـت می يابند، آن ها  
را بـه معـروف دسـتور می دهـد، و از منكر بازمی دارد، اشـيا پاكيـزه را برای 

آن هـا  حـالل می شـمرد و ناپاكی هـا را تحريـم می كند.

نتيجه گيری
 بـر اسـاس آن چه گفته شـد، می تـوان نتيجه گرفت كـه خداوند متعال 
نـگاه ويـژه ای به بحـث اخالق و به ويـژه اخـالق زمامـداری دارد. قرآن 
كريـم در بسـياری از آيـات بـا صراحـت و يا غيرمسـتقيم بـه اين نكته 
اشـاره كـرده و همـه زمامـداران به ويـژه زمامـداران اسـالمی را بـه اين 
مهـم فرا خوانـده اسـت. مـواردی چـون بی توجهـی بـه مظاهـر دنيوی، 
بصيـرت، دانايـی وتوانايـی، راسـت گويی و صداقـت، حق گرايـی، ايمان 
بـه خـدا،  بی توجهـی بـه مظاهـر دنيـوی، دشـمن سـتيزی و...از جمله 
مؤلفه هايـی هسـتند كـه از نـگاه قـرآن بايسـته های اخـالق زمامداری 

بـه شـمار می آيند.
81- اعراف، 157
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حضـرت علـی درباره پيامبـر بزرگ خـدا می فرمايد:»همانا خداونـد از آغاز 
كودكـی پيامبـر بزرگ تريـن فرشـتگان خـود را مامور وی سـاخته بود كه 
 او را بـه راه مـكارم و بهتريـن اخـالق جهانيـان آشـنا كند.«1 امـام صادق
نيـز می فرمايد: »خدای سـبحان رسـولش را بـه بهترين و ظريف تريـن آداب 
االهـی مـودب كـرد، وقتـی ادب او به كمال رسـيد، اداره امور دينـی و دنيايی 
مـردم را بـه آن حضـرت واگذار كرد.«2 پيامبر بزرگ اسـالم متخلق به اخالق 
االهـی بـود و ايـن اخـالق را در حكومـت خـود نيز بـه بهتريـن وجه ممكن 
جـاری سـاخت. بـه تعبيـر آيـت اهلل جـوادی آملی»خداونـد پيامبر خـود را به 
عظمـت اخالقـی می سـتايد: »و انـک لعلـی خلق عظيـم« با جمله اسـميه 
و تاكيـد می فرمايـد: تـو دارای اخالق عظيمی هسـتی، وقتی خدای سـبحان 
از چيـزی بـه عظمـت ياد كنـد، معلوم می شـود كـه از عظمت فوق العـاده ای 

1- نهج البالغه ، خطبه 234 
2-اصول كافی، ج1، ص266 

برخـوردار اسـت؛ چـون او هر چيزی را به عظمت نمی سـتايد... خداوند، پيامبر 
اكرم را شـخصيتی جهانی دانسـته و درباره قلمرو رسـالت او می فرمايد: ما 

تـو را بـرای جهانيان فرسـتاديم، امـا بر مؤمنان مّنـت نهاديم«3
اخـالق زمامداری ايـن بنده برگزيده االهـی دارای شـاخصه هايی گوناگون و 
منحصـر بـه فـرد بـود. در يک نـگاه كلی می تـوان ايـن شـاخصه ها را در دو 
دسـته بينشـی و كنشـی تقسـيم كرد كه در ادامه بـه برخی از ايـن ويژگی ها 

اشـاره می كنيم:

   1. عفو و گذشت 
 يكـی از زيباتريـن جلـوه های اخـالق زمامـداری پيامبر خدا، عفو و گذشـت 
ايشـان نسـبت به همـگان به ويژه دشـمنان بـود. داسـتان فتح مكه، اسـالم 
آوردن »ابوسـفيان« و برخوردی كه پيامبراكرم با او و مشـركان مكه می كند، 
اخالقی تريـن نمونـه پيروزی و برخورد لشـكر غالب با مردم مغلـوب در تاريخ 

3- تفسير موضوعی قرآن مجيد، ج8، صص59و58

 شـیوه زمامـداری رسـول اکـرم و اخـالق حکومتـی ایشـان بایـد همواره مـورد توجـه حاکمان باشـد. در ایـن تحقیق برخـی از این 
شـاخصه ها را بیـان می کنیـم.

هادی مازندرانی

نگاهی به  شاخصه های زمامداری پیامبر گرامی اسالم  

اسوه جاودان زمامداري

اشـاره



پیامبــر در عیــن برخــورداری از ویژگــی بخشــش و عفــو، در جــای خــود دارای صابــت و قاطعیــت نیــز بود. عایشــه همســر رســول خــدا در 
ایــن بــاره می گویــد: پیامبــر هیــچ گاه بــه ســبب ظلمــی کــه بــه ایشــان شــده بــود انتقــام نمی گرفتند، مگــر این کــه حرمــت حــدود االهی 

رعایــت نمی شــد کــه در ایــن صــورت، بــرای رضــای خــدا انتقــام می گرفتنــد.
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بشـر اسـت. پيامبـر در فتـح مكـه، همة كسـانی را كه به ايشـان سـتم كرده 
بودنـد، عفـو كردند و از هيچ كس انتقام نگرفتند، با آن كه قريش و مشـركان 
مكـه از آغاز ظهور اسـالم تـا آن روز، دربارة رسـول خدا از هيچ گونه دشـمنی 
و آزاری فروگـذار نكـرده بودنـد. ايشـان در مقابـل ابوسـفيان كه گفـت: اليوم 
يـوم الملحمـة؛ امـروز روز كشـتار و جنـگ اسـت، اعـالم كردنـد: اليـوم يوم 
المرحمة؛ امروز روز رحمت اسـت؛ سـپس فرمودند: اذهبـوا انتم الطلقاء؛ برويد، 
شـما آزادشـدگانيد.4 ابوعبـداهلّل جدلی دربـاره پيامبر می گويـد: گويی به پيامبر 
می نگـرم كه همانند پيامبری از پيامبران بود كـه قومش او را زدند و خونينش 
كردنـد و او در حالـی كـه خون از چهره اش مـی زدود، می گفت: خدايـا! از قوم 
مـن درگـذر كه آن ها نمی داننـد.5 اين عفو و گذشـت در تمـام مراحل زندگی 
ايشـان جاری بود. برای نمونه بايسـتی به هبار بن اسـود اشـاره كرد كه شـتر 
زينـب، دختـر پيغمبـر، را رم داد و او از ميـان هـودج بـه زمين افتـاد و طفلش 
سـقط شـد و خـود نيز به واسـطه همان مـرض از دنيـا رفت. پيغمبـر در فتح 
مكـه، خـون او را هـدر اعالن كرده بودند، ولی پـس از مدتی، او بر پيغمبر وارد 
شـد و گفـت: می خواسـتم به عجم هـا پناه ببـرم، ولی فضل و بخشـش تو را 
بـه ياد آوردم. او تقاضای بخشـش كرد و پيغمبـر او را عفو نمودند.6 ابن قيظی 
نابينـا بود. وقتی لشـكريان اسـالم بـه اُُحد می رفتنـد، از زمين مقـداری خاك 
برداشـت و به روی مبارك پيامبر پاشـيد و ناسـزا گفت. اصحاب خواسـتند او 
را بكشـند، اما پيغمبر فرمودند: او را رها كنيد، هم چشـمش كور اسـت و هم 

دلش.7
همچنيـن از امـام صـادق نقـل شـده اسـت كـه رسـول خـدا در غـزوة 
ذات الرقـاع لـب رودخانـه ای زيـر درختـی بودنـد كه سـيلی آمـد و ميـان او و 
يارانـش جدايی انداخت؛ در حالی كه مسـلمانان كنار رودخانـه در انتظار بودند 
سـيل پايـان پذيـرد و خـود را بـه پيغمبـر برسـانند، مـردی بـه نام غـورث از 
مشـركان، آن حضـرت را تنهـا ديـد و بـه قبيلـه خـود گفـت: من محمـد را 
می كشـم؛ و بـا شمشـير به پيغمبر حملـه كرد و گفـت: يا محمد! چه كسـی 
تـو را از مـن نجـات می دهد؟ در پاسـخ او، فرمودنـد: پروردگار مـن و پروردگار 
تـو. جبرئيـل او را از روی اسـب انداخـت و بـه پشـت بـر زميـن افتاد. رسـول 
خـدا برخاسـتند و شمشـير خـود را كشـيدند و بر روی سـينه  او نشسـتند 
و فرمودنـد: ای غـورث! چـه كسـی تـو را از دسـت مـن نجـات می دهـد؟ در 
پاسـخ عـرض كـرد: جود و كـرم تو، ای محمد! پيغمبر دسـت از او برداشـتند. 
او هـم بـه پاخاسـت، در حالـی كـه می گفـت: به خدا سـوگند، تـو از من بهتر 
و كريم تـری.8 از امـام باقـر نيز نقل شـده اسـت كه فرمودنـد: زن يهودی 

4- ابن هشام، سيره ابن هشام، سيرت رسول اهلّل، ج 4، ص 49
5- بخاري، حافظ عبداهلل، صحيح بخاري، ج 6، ص 123، ح 6530

6- كمالي، سيدعلي، خاتم النبيين، ص 107
7- همان

8- كليني، اصول كافی، ج 5، ص 28

را كه گوشـت گوسـفندی را مسـموم كرده بـود تا پيغمبر بخـورد، خدمت آن 
حضـرت آوردنـد؛ فرمودنـد: چه چيزی تـو را بر آن كار واداشـت؟ گفت: با خود 
گفتم اگر او پيغمبر باشـد زيانش نمی رسـاند و اگر پادشـاه باشـد مردم را از او 
آسـوده خواهم كرد. آن گاه رسـول خدا از او درگذشـتند.9 ابن شـهر آشـوب 
در مناقـب می نويسـد: ويژگـی پيامبر اين بـود كه هيچ گاه بر كسـی تندی و 

غضـب نمی كردنـد و بـدی را بـا بـدی پاسـخ نمی دادند.10

2. صالبت و قاطعيت
پيامبـر در عيـن برخـورداری از ويژگی بخشـش و عفـو، در جای خـود دارای 
صالبـت و قاطعيت نيز بود. عايشـه همسـر رسـول خدا در اين بـاره می گويد: 
پيامبـر هيچ گاه به سـبب ظلمی كه به ايشـان شـده بـود انتقـام نمی گرفتند، 
مگـر ايـن كـه حرمـت حـدود االهـی رعايت نمی شـد كـه در اين صـورت، 
بـرای رضـای خـدا انتقـام می گرفتنـد.11 زنی از اشـراف قريش به نـام فاطمه 
مخزومی، مرتكب سـرقت شـد. رسـول خدا دسـتور داد حّد االهی را درباره او 
جـاری كننـد. قبيله بنی مخزوم ناراحت شـدند و كوشـيدند به هر وسـيله ای، 
مانـع اجـرای ّحـد شـوند. اُسـامة بن زيـد كـه مـورد توجه رسـول خدا بـود از 
ايشـان تقاضـای عفـو كـرد، اما حضـرت  به شـدت ناراحت شـده، فرمـود: آيا 
دربـاره حـدی از حـدود خـدا شـفاعت می كنـی؟ سـپس از جا حركـت كرد و 
ضمـن خطبـه ای چنيـن فرمـود :ای مـردم! علـت اين كـه ملت هـای قبل از 
شـما هـالك شـدند ايـن بود كـه اگـر فـرد بلندپايـه ای از آنان جـرم می كرد 
او را بـه مجـازات نمی رسـاندند، امـا اگـر از مـردم ضعيـف و ناتـوان و گمنام، 
كسـی خـالف می كـرد، حكم خـدا را دربـاره وی اجـرا می كردند. سـوگند به 
خـدا، اگـر) بر فـرض محال( دختـرم فاطمه نيز دسـت به چنيـن كاری بزند، 
حكـم خـدا را دربـاره او اجرا می كنـم و در برابر قانون خـدا، فاطمه مخزومی با 
فاطمـه محّمـدی يكسـان اسـت.12 بر همين اسـاس آنانی كه دسـت به قيام 
مسـلحانه و اقدامـات نظامـی بردنـد، با قاطعيت پيامبر روبه رو شـدند. ايشـان 
قبيلـه »بنی قينقـاع« را كه خـون مسـلمانی را در بازار يثـرب ريختند، مجبور 
بـه كـوچ كردنـد. يهوديـان »بنی نضيـر« را نيز كه نقشـه قتل پيامبراكـرم را 
ريختنـد و تصميـم به تـرور او گرفتنـد، محاصره كـرد. يهوديان آمـاده صلح 
و تسـليم شـدند و پيامبـر هـم صلـح آنـان را پذيرفـت، مشـروط بـر اين كه 
سـالح خـود را تحويـل دهنـد و امـوال منقول خويـش را ببرنـد و آن ها برای 
حمـل در و پنجـره، خانه هـای خـود را ويـران می كردنـد و سـپس همگی به 
»خيبـر« و از آن جا به شـام كوچ كردند. يهوديـان »بنی قريظه« هم در جنگ 
»احـزاب« برخـالف پيمانی كه با پيامبر اكرم بسـته بودند، با اعراب مشـرك 

9- همان، ج  2، ص108
10- ابن شهر آشوب، مناقب، ج  1، ص 147

11- ابن سعد، طبقات الكبري، ج 1، ص 367
12- سيره ابن هشام، ج 4، ص185
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و يهوديان خيبر همكاری كردند و به دشـمنان اسـالم پيوسـتند. كعب رئيس 
قبيلـه »بنی قريظـه« عهدنامـه  ای را كـه ميان وی و پيامبر نوشـته شـده بود 
طلبيـد و در برابـر همـگان پـاره كـرد و گفـت: كار پيمـان پايان يافـت، آماده 
نبرد باشـيد. سـپاهيان اسـالم، پـس از پايان جنـگ احـزاب، دژ بنی قريظه را 
بـه محاصره خـود درآوردند. در نهايت، يهوديان داوری سـعد معاذ را پذيرفتند. 
پيامبـر اكـرم مردان قبيله سـوم را به حكـم داوری كه خود آنـان تعيين كرده 

بودنـد، اعـدام و اموال آنـان را مصـادره كرد.13

3- قانون مداری
ويژگـی ديگـر پيامبـر، قانون مـداری ايشـان بود.جريان فاطمـه مخزومی كه 
پيـش از اين درباره آن سـخن به ميـان آمد، از جلوه های قانون مداری ايشـان 
بـه شـمار می آيـد. حساسـيت ايشـان به رعايـت دقيق قانـون را می تـوان در 
روايتـی از امـام صادق كه درباره سـعد بن عباده، از اصحاب پيامبر، نقل شـده 
اسـت، تبيين كرد. بر اسـاس اين روايت، سـعد بن عباده در پاسـخ به اين كه: 
چنان چـه بـه چشـم خـود زنای مـردی را با همسـر خـود ببينی، چـه خواهی 
كرد؟ سـخن از كشـتن مرد زناكار می گويد. اين پاسـخ با اعتراض رسـول اهلل 
مواجـه می شـود كه: »ای سـعد! پس قانـون االهـی در اين كه بـرای اجرای 
حد زنا بايد چهار شـاهد عادل شـهادت بدهند، چه می شـود؟«. سـپس پيامبر 
گرامـی اسـالم ضابطـه عـام حاكم بر تمـام روابـط در دولت اسـالمی را بيان 
می  كنـد: خداونـد برای هر جرمی جريمه ای قرار داده اسـت و برای كسـی كه 

قوانيـن االهـی را زير پا بگـذارد نيز جريمه ای تعيين نموده اسـت.14
پيمان نامـه مدينـه كـه بـه منزله قانون اساسـی دولـت نوظهور اسـالمی هم 
بـه شـمار مـی رود، از عالی ترين مضاميـن قانون مداری ايشـان به شـمار می 
آيـد. پيامبـر پيمان نامـه مدينه را كه نخسـتين قانون اساسـی مسـتند در 
حوزه  اسـالم اسـت برای روشن شـدن روابط ساكنان مسلمان و غيرمسلمان 
داخـل مدينـه و ارتبـاط با مردمان خـارج مدينه تنظيم كردنـد. اين پيمان نامه 
در زمينـه حـل اختالف از اهميـت ويژه ای برخوردار اسـت. شـيوه ها و ابزار به 
كار رفتـه و پيش بينـی شـده در آن، سـبب شـده اسـت كه به صـورت يكی از 
كارآمدتريـن نمونه هـای حل اختالف جلـوه كند. حضرت در ايـن پيمان نامه، 
تكليف همزيسـتی مهاجران و انصار، و نيز همزيسـتی مسلمانان و يهوديان را 

در شـهر مدينه اعـالم می كند. 

13- جعفر سبحانی، منشور جاويد، ج 6، ص 314ـ 330
14- الكافی، ج7، ص375

4. رفتار مسالمت آميز با پيروان اديان ديگر
يكی ديگر از جلوه های رفتاری پيامبر، رفتار مسـالمت آميز ايشـان با پيروان اديان 
ديگر بود. حضرت، خود در مراسـم اجتماعی آنان شـركت می كـرد، از آنان قرض 
می گرفت، از بيمارانشان عيادت می كرد، در مراسم تشييع جنازه يهوديان شركت 
و بـا آنـان ابراز همدردی می كرد و مانند شـخصی عادی بـا آنان معامله می نمود. 
مسـلمانان ديگـر نيـز يهوديـان مدينـه را هم پيمـان خـود و جزو ملّـت خويش 
می دانسـتند و رفتارشـان بر اسـاس هميـن اصل محكم اسـتوار بـود.15 پيامبر با 
يهوديـان مـدارا می كـرد و وقتی كه پيمان خود را می شكسـتند و بر آن ها دسـت 
مـی يافـت، در مجازاتشـان حّد اعتدال را نگه می داشـت و يا به حكم كسـی كه 
يهوديـان او را بـه داوری برگزيـده بودنـد، رضايت مـی داد. به واقـع، رفتار پيامبر با 
يهوديـان بسـيار ماليم تـر از رفتار وی با مـردم قريش و ديگر قبايل عـرب بود.16 
قبايل و دسـته های مسـيحيان نيز در زمان حيات پيامبر و پس از آن، پيوسـته از 
حمايـت آن حضـرت و مسـلمانان برخوردار بودند و مسـلمانان بر اسـاس پيمان 
صلحی كه با مسـيحيان بسـته بودند از منافـع و حقوق آنان حمايـت می كردند. 
تنهـا در آن دوران در سـرزمين های اسـالمی بـه جـز زنـان، اطفـال و پيرمـردان 
مسـيحی، تعـداد پانصـد هزار نفر مسـيحی زندگی می كردنـد و در مصـر، پانزده 

ميليون مسـيحی در كمـال آرامش و امنيت تحت حكومت مسـلمانان بودند.17

ـ96 15- عباسعلی عميد زنجانی، اسالم و همزيستی مسالمت آميز، ص 95
16- حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسی اسالم، ص 148

17- عباسعلی عميد زنجانی، پيشين، ص 111

پیمان نامـه مدینه که به منزلـه قانون اساسـی دولت نوظهور 
مضامیـن  عالی تریـن  از  مـی رود،  شـمار  بـه  هـم  اسـامی 
قانون مـداری ایشـان به شـمار می آید. پیامبـر پیمان نامه 
مدینـه را کـه نخسـتین قانـون اساسـی مسـتند در حـوزه  
اسـام اسـت بـرای روشـن شـدن روابـط سـاکنان مسـلمان و 
غیرمسـلمان داخـل مدینه و ارتبـاط با مردمان خـارج مدینه 
تنظیـم کردنـد. ایـن پیمان نامـه در زمینـه حـل اختـاف از 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.



17 5. انتقادپذيری
روحيـه انتقادپذيری و سـماحت حضـرت در برخورد با آنانی كه به ايشـان انتقاد 
می كردند، از ديگر شـاخصه های زمامداری ايشـان بود. روزی كه ابراهيم، فرزند 
پيامبر درگذشـت، پيامبر بر او اشـک ريخـت. عبدالرحمن بن عوف بـه انتقاد از 
كـردار پيامبـر پرداخت و گفت: شـما كه مـا را از گريه نهی كـردی؛ چگونه خود 
بـر فـراق فرزندت گريه می كنـی؟ پيامبر به هدايـت او پرداخت و گفـت: من از 
چنيـن گريـه ای كه از عشـق و عاطفه انسـانی برخيزد، نهی نكـردم، گريه من 
رحمت اسـت و آن كسـی كه رحم نكند، مورد مرحمت قرار نمی گيرد.18 روزی 
ديگـر، مـردی از بنی تميـم به نـام ذوالخويصره نزد رسـول خدا آمـده، گفت: يا 
محمـد! من امروز تقسـيم تو را ديدم. رسـول خدا فرمود: خـوب، چگونه ديدی؟ 
گفـت: عدالـت را مراعـات نكردی! رسـول خـدا فرمـود: وای بر تو! اگـر عدل و 
داد در نزد من نباشـد، نزد چه كسـی خواهد بود؟ شـخصی برخاسـته، گفت: يا 

رسـول اهلل! او را نكشـم؟ فرمود: نه. او را واگذار.19

6. ايمان به هدف
پيامبـر بـه اهداف خود ايمان داشـت و برای رسـيدن به آن ها از هيچ تالشـی 
فروگـذار نمی كـرد. تعبيـر مشـهور رسـول اهلل در برابر تهديد هـا وتطميع های 
سـران قريـش كـه: »به خدا قسـم اگر خورشـيد را در دسـت راسـت و مـاه را 

18- علی بن برهان الدين حلبی، سيرة الحلبی، ج 3، ص 348
19- يعقوبی، تاريخ يعقوبی، ج 2، ص63

در دسـت چـپ مـن قـرار دهنـد، دسـت از اين كار نخواهم كشـيد تـا اين كه 
در ايـن راه هـالك شـوم يا خداوند مـرا نصـرت داده و بر آنان غالـب آيم«20، 
از هميـن حقيقت حكايـت دارد. پيامبراكرم همچنين در پاسـخ به اهانت های 
مكـرر قريشـيان و آزار و اذيـت ايشـان، بـا صراحت و صالبت می فرمـود: ای 
گـروه قريـش! آگاه باشـيد! سـوگند به خدايی كه جانم به دسـت اوسـت، من 

مأموريـت دارم كـه بـه جنگ و هالكت شـما اقـدام كنم.21

7. خوش برخوردی با مردم
يكـی ديگـر از مؤلفه هـای اخـالق زمامـداری پيامبـر اسـالم، خوش برخوردی 
ايشـان بـا مردم بـود. پيامبر با هيـچ كس مصافحـه نمی كرد، مگـر اين كه آن 
شـخص ابتـدا دسـت خـود را پس می كشـيد و با هيچ كس نمی نشسـت، مگر 
اين كـه آن شـخص اول بلنـد مـی شـد.22 انس، خـادم رسـول خـدا، می گويد: 
وقتـی آن حضرت به كسـی رو می كردند، صورت خـود را از او برنمی گرداندند تا 
آن كه مخاطب، ايشـان را ترك كند، و هرگاه كسـی قصد داشـت با آن حضرت 
رازی در ميان نهد، سـر خود را به سـوی او خم می كردند و همچنان می ماندند 
تا وقتی كه آن شـخص از ايشـان بخواهد كه راست شـود.23 وقتی درباره كسی 
از كاری كـه پيامبـر دوسـت نداشـت به ايشـان خبـر می رسـيد، رودرروی او به 
وی تذّكـر نمی دادنـد كـه كاری ناپسـند از نظـر شـرع انجـام داده اسـت، بلكه 
می فرمودنـد: چـه خبر اسـت مردمـی را كه چنيـن و چنان می كننـد؟ پيامبر با 
اين شـيوه، آن كار ناپسـند را محكـوم و از آن نهی می كردنـد، بی آن كه از فاعل 
آن نـام ببرنـد.24 زيدبـن ثابت نيز در اين باره می گويد: هر گاه اصحاب با ايشـان 
می نشسـتند، هرگاه حرف از آخرت می زدند، پيامبر هم اصحابشـان را همراهی 
می كـرد، و هـرگاه سـخن از دنيـا بود، همـراه اصحابشـان بودنـد و همين طور 

دربـاره صحبت كـردن بر سـر آب و نان.25

7. تواضع
تواضـع و فروتنـی از ديگر جلوه هـای اخالق زمامداری حضرت بـود. امام باقر 

20- سـيد هاشـم رسـولی محالتی، زندگانی محمد صلی اهلل عليه و آله پيامبر اسـالم، 
ج1، ص166

21- همان، ص172
22- وّرام بن ابی فراس، مجموعهوّرام، ج1،ص30
23- محّمد ابوزهره، خاتم پيامبران،، ج 1، ص371

24- همان، ص370
25- رضی الدين طبرسی، مكارم االخالق ، ص 21

یكـی دیگـر از جلوه هـای رفتاری پیامبـر، رفتار مسـالمت آمیز 
ایشـان بـا پیـروان ادیـان دیگر بـود. حضـرت، خود در مراسـم 
اجتماعـی آنـان شـرکت می کـرد، از آنـان قـرض می گرفـت، از 
بیمارانشـان عیادت می کرد، در مراسم تشییع جنازه یهودیان 
شـرکت و بـا آنـان ابـراز همـدردی می کـرد و ماننـد شـخصی 
عـادی با آنـان معامله می نمود. مسـلمانان دیگر نیـز یهودیان 
مدینـه را هم پیمـان خـود و جزو ملّـت خویش می دانسـتند و 

رفتارشـان بـر اسـاس همین اصل محكـم اسـتوار بود.
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در ايـن بـاره می فرماينـد: فرشـته ای نـزد رسـول خدا آمـد و عرض كـرد: اگر 
می خواهـی بنـده ای متواضـع و رسـول بـاش و اگر خواهی پادشـاه و رسـول 
بـاش. رسـول خـدا از راه مشـورت بـه جبرئيل نگريسـت، او با دسـت اشـاره 
كـرد كـه افتادگی را اختيار كن و از اين رو، رسـول اكرم در پاسـخ آن فرشـته، 
فرمـود: بندگـی و تواضع را با رسـالت اختيـار كردم. جبرئيل هـم در حالی كه 
كليـد خزانه هـای زمين را در دسـت داشـت، گفت: اكنون هـم از آن چه در نزد 
خدايـت داری، چيـزی كاسـته نشـد.26 يكـی از نزديـكان پيامبـر می گويد: با 
رسـول اكـرم به بازار رفتم، آن حضرت شـلوارهايی خريد و به تـرازودار فرمود: 
وزن كـن و دقيـق انـدازه بگير! در اين ميان، كاسـب دسـت پيامبـر را گرفت 
و بوسـيد، اما آن حضرت دسـت خود را كشـيد و فرمود: اين كاری اسـت كه 
غيـر اعـراب بـا شـاهان خود می كننـد و من پادشـاه نيسـتم، بلكه مـردی از 
شـمايم. وی آن گاه شـلوارها را برداشـت. من پيش رفتم تا آن ها را بردارم، اما 

پيامبـر فرمودنـد: صاحب هر چيزی سـزاوارتر اسـت كه آن را بـردارد.27

8. مساوات
پيامبـر بزرگـوار اسـالم، با مسـاوات و عدالـت با مـردم برخورد می كـرد. امام 
صـادق در ايـن باره می فرمايند: رسـول خـدا اين گونه بودند كه نگاه هايشـان 
را بين اصحاب تقسـيم می كردند. به اين شـخص و آن شـخص مساوی نگاه 
می كردنـد. مجلـس ايشـان چنان بـود كه هيچ تفاوتـی ميـان او و اصحابش 
ديـده نمی شـد. از ابـوذر نقـل شـده اسـت: سـيره پيامبـر چنيـن بـود كـه در 
حلقـه ای ميان اصحاب می نشسـتند، بـه گونه ای كه اگر غريبـی وارد مجلس 
می شـد، نمی دانسـت رسـول خـدا كـدام اسـت، تـا اين كه سـؤال می كـرد.28 
خـود رسـول خـدا نيـز در بيانـی نورانـی می فرمايند: همه شـما فرزنـدان آدم 
هسـتيد و آدم از خـاك. بايـد قومـی كـه به پدرانشـان فخرفروشـی می كنند 
بديـن كار پايـان بخشـند مگـر اين كه نـزد خداونـد پسـت تر و بی ارزش تر از 

سوسـک فضله غلطان باشـند.29

9. دلسوزی برای اّمت
خداونـد متعـال شـور و عشـق پيامبـر بـرای هدايـت مـردم را چنيـن وصف 

می كنـد:
 َفلََعلََّک بَاِخٌع نَّْفَسَک َعلَی آثَارِِهْم إِن لَّْم يْؤِمُنوا بَِهَذا الَْحِديِث أََسفا30ً

 شـايد اگـر به اين سـخن ايمـان نياورند، تو جان خـود را از انـدوه در پيگيری 
]كار[شـان تباه كنی.

ايـن شـور و عشـق بـرای هدايـت مـردم، بر دلسـوزی ايشـان بـرای هدايت 
جامعـه داللـت دارد.حضـرت علـی دربـاره تالش دلسـوزانه پيامبـر برای 
راهنمايـی مردم می فرمايند:»محمد طبيبی سـيار برای بيماران اسـت كه 
مرهم هـای شـفابخش او آمـاده و ابـزار داغ كـردن زخم هـا را گداختـه اسـت. 
بـرای شـفای قلب هـای كـور و گوش هـای ناشـنوا و زبان هـای الل، آمـاده 
و بـا داروی خـود در پـی يافتـن بيمـاران فراموش شـده اسـت.«31 در جايـی 
ديگـر نيـز می فرمايـد: »...شـهادت می دهـم كه محمـد بنده و فرسـتاده 

26- سيد محّمدحسين طباطبائی، الميزان، ج 6، ص 441
27- محّمدابوزهره، پيشين، ج 17 ص 359

28-محّمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 16، ص 229
29- مصطفی دلشاد تهرانی، سيره نبوی ، ص476

30- كهف/ 6
31- نهج البالغه، خ 108

اوسـت كـه در راه رضايـت حـق، در كام هرگونـه سـختی فـرو رفـت و جـام 
مشـكالت و ناگواری هـا را جرعه جرعـه سـر كشـيد. روزگاری، خويشـاوندان 
او بـه دورويـی و دشـمنی پرداختند و بيگانـگان در كينه توزی و دشـمنی با او 
متحـد شـدند. اعـراب بـرای نبـرد با پيامبر عنـان گسـيخته و بـا تازيانه ها بر 
مركب هـا می نواختنـد و از هـر سـو گـرد می آمدنـد و از دورتريـن نقطه هـا و 
فراموش شـده ترين سـرزمين ها، دشـمنی خـود را بـر پيامبر فـرود آوردنـد.«32

10. ساده زيستی
ساده زيسـتی و پرهيـز از تجمـالت نيز يكـی ديگر از شـاخصه های حكومت 
نبوی اسـت. اين شـاخصه در منزل پيامبـر به دقت اجرايی می شـد. در برخی 
جنگ هـا، كـه غنيمت هـای فراوانـی بـه دسـت مسـلمانان افتاد، همسـران 
پيامبـر درخواسـت های گوناگونی داشـتند. زينـب، دختر جحش، بُـرد يمانی؛ 
حفصـه لباس مصری؛ ميمونه، ُحلّه؛ جويريه، لباس مخصوص؛ وسـوده، گليم 
خيبـری درخواسـت كـرده بودنـد. آنـان كـه در خانه پيامبـر زندگی سـاده ای 
داشـتند، خواهـان زندگی پـر زرق و برق مادی بودند، امـا پيامبر به فرمان خدا 
قاطعانـه در برابر اين خواسـته ها ايسـتاد و آنـان را ميان مانـدن و رفتن مخير 
سـاخت: يـا خانـه پيامبـر را ترك كننـد، هر طور خواسـتند زندگی كننـد، و يا 
بماننـد و با زندگی سـاده پيامبر بسـازند.33 امـام علی  درباره اين سـيره پيامبر 
می فرمايد: »اين سـيره مسـلّم رسـول خداسـتـ  درود خدا بر او و خاندانشـ  
كه نشسـته بر خاك غذا می خورد، نشسـت و برخاسـتی بردهوار داشـت، خود 
بـه دسـت خويش پينه بر كفش مـی زد و جامه اش را وصله می كـرد و بر االغ 
برهنه می نشسـت و ديگری را نيز بر پشـت می نشـاند. روزی پرده ای رنگين 
و پرنقـش و نـگار بر در خانـه آويخته ديد. به يكی از همسـرانش فرمود: »آن 
را از برابـر ديدگانـم دور بـدار. هـرگاه نگاهم بدان می افتد، به ياد دنيـا و زرق و 
برقـش می افتـم.« بديـن سـان، روی دل از دنيا برتافت و يـاد آن را از صفحه 
جانش زدود. همواره دوسـت داشـت جاذبه های دنيـا از نگاهش پنهان بمانند، 
مبـادا از آن پيرايـه ای برگيـرد يا جاودانـه اش انگارد و به جايـگاه و مقام خاص 
از آن دل ببنـدد و بديـن سـان، دنيـا را از صفحـه جـان و از خانـه قلب بيرون 
رانـد و بـر هـر چـه دنيايی بود، چشـم فـرو پوشـيد. آری! چنين اسـت كه هر 
كـه بـه راسـتی چيزی را منفور شـمارد، نگاه و يـاد آن را نيز ناخـوش دارد.«34 
امـام باقـر نيز بـه محّمد بن مسـلم می فرمايـد: »ای محمد! شـايد پيش 
خـود فكـر می كنی كـه پيامبر در سراسـر زمان پيامبری خود سـه روز پشـت 
سـر هـم از نان گندم سـير شـد. نـه، به خدا كه چنيـن نيسـت. از زمان بعثت 
تـا زمـان رحلـت، سـه روز پياپی از نان گندم سـير نخورد. البتـه نمی گويم كه 
بـه آن دسترسـی نداشـت، حتی حضرت زمانی يكصد شـتر به عنـوان جايزه 

بـه يک نفر بخشـيد. اگر می خواسـت بخـورد، می خـورد.«35

11. مشورت طلبی
يكـی ديگـر از اصـول اخالقی زمامداری رسـول خدا، مشـورت با افـراد خبره 
و صاحب نظـر اسـت. بـه گفتـه برخـی اصحـاب، هيچ كـس بيش از رسـول 
خـدا بـا اصحابـش مشـورت نمی كـرد.36 بـرای نمونـه، در جنـگ بدر، سـپاه 

32- همان، خ 194
33- طبرسی، مجمع البيان، ج 4، ص 366

34- نهج البالغه، خطبه 159
35- اصول كافی، ج 8، ص 130

36- بيهقی، سنن كبری، ج 7، ص 45
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اسـالم مقـّر فرماندهـی خـود را در جايـی قـرار داده بـود كه به نظـر » حباب 
بـن منذر«، مناسـب نبـود؛ او خدمت رسـول خدا كه فرماندهی سـپاه اسـالم 
را بـه عهـده داشـت رسـيد و عـرض كرد: آيـا انتخـاب چنين مكانی بـه امر 
خداونـد اسـت؟ پيامبـر فرمـود: امـر خدا نيسـت كه حـقِّ اظهار نظر نداشـته 
باشـيد. ايـن موضوع قابل مشـورت اسـت.»حباب« گفت: به نظـر من جايی 
را بايـد انتخـاب كنيـم كه نزديک به آب باشـيم تا دشـمن نتواند بـا قطع آب، 
سـپاهيان اسـالم را از پـای درآورد، كـه نظـر او مورد قبول واقع شـد.در جنگ 
احـد كـه سـپاه هزار نفـری قريش از مكـه با همه سـاز و برگ نظامـی برای 
هجـوم بـه مدينـه آماده شـده بـود، پيامبر خـدا اصحاب خـود را جمـع كرد و 
دربـاره ايـن موضـوع كه در شـهر مدينه بمانند و يا در بيرون شـهر با دشـمن 
بجنگنـد، مشـورت فرمود و چنين نتيجـه گرفت »فاشـاَر جمهورهم بالخروج 

اليهـم فخـرج اليهـم«؛ كه بايد از شـهر خارج شـد.37

12. خدمت به خلق
پيامبـر اسـالم، مظهـر خدمـت بـه محرومـان و رفـع مشـكالت آنـان بـود. 
حضـرت امـام حسـين در اين بـاره به نكتـه ظريفی اشـاره می كننـد: از پدرم 
دربـاره ورود پيامبـر ]بـه خانـه اش [ پرسـيدم. فرمـود: ورود او در اختيار خودش 
بـود و هـر زمـان كه می خواسـت، وارد می شـد، و چون به خانـه اش می رفت، 
اوقاتـش را بـه سـه بخش تقسـيم می كرد: يک بخـش برای خـدا ]عبادت و 

نيايـش [، يـک بخش بـرای خانـواده اش، و يـک بخش بـرای خودش.
آن گاه، بخـش مربـوط بـه خودش را ميان خود و مردم، قسـمت می كرد و آن 
را از طريـق خـواص بـه تـوده مـردم منتقل می كرد و چيـزی را از آنـان، دريغ 
نمـی ورزيـد. در قسـمت مربوط به اّمت نيز روش ايشـان چنين بـود كه اهل 
فضـل را در انجمنـش مقـّدم می داشـت و بـه هـر يک، بـه فراخـور فضل و 
منزلـت دينـی ای كه داشـت، زمانی را تخصيص مـی داد. برخـی از آنان، يک 
حاجـت و كار داشـتند، برخـی دو حاجـت و برخی چند حاجت. پـس، آن طور 
كـه صـالح ايشـان و اّمـت بـود، به خواسته هايشـان رسـيدگی می كـرد و در 
خـور آنان، مطالبی را بيان می داشـت و می فرمود:حاضران به غايبان برسـانند 
و ]می فرمـود:[ حاجـت كسـی را كـه نمی تواند حاجتـش را به من برسـاند، به 
مـن برسـانيد؛ زيرا هـر كس حاجت كسـی را كه نمی توانـد آن را بـه زمامدار 
برسـاند، بـه گوش او برسـانَد، خداونـد، گام هايش را در روز رسـتاخيز، اسـتوار 

می دارد.38

13. وفای به عهد
از عالی تريـن جلوه های اخالق زمامداری پيامبر اسـالم، وفای به عهد ايشـان 
اسـت. بـرای نمونـه می توان بـه صلح نامـه حديبيه اشـاره كرد كـه پيامبر به 
آن تعهـد كامـل داشـت. در بخشـی از اين صلح نامه آمده اسـت: »اگر كسـی 
از قريشـيان ـ كه تحـت قيمومـت و واليـت ديگـری اسـت ـ نزد محمـد آمد، 

37- سيره ابن هشام ج 3، ص 67
38- بحار األنوار ج 16 ص 150

اگر چه مسـلمان شـده باشـد، بايـد او را به سـوی قريش بازگرداننـد، ولی اگر 
يكـی از مسـلمانان و پيـروان محمد به نزد قريـش برود، الزم نيسـت او را به 
مدينـه بازگرداننـد«39. ايـن بنـد بـا اعتـراض برخی اصحـاب روبه رو شـد اما 
همـواره مـورد احترام و عمل پيامبر قرار داشـت. بر همين اسـاس، بازگرداندن 
»ابوجندل«، پسـر سـهيل بن عمرو امضاكننـده صلح نامه از سـوی قريش، و 
»عتبـه بـن اسـيد)ابوبصير(« از مصاديـق اين سـيره اخالق حكومتی رسـول 

خدا بـه شـمار می آيد.40

نتيجهگيری
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گذشـت، هـم مهربان بود و هم شـجاع و دولـت او نمونه  ای برجسـته از يک 

دولـت االهـی و اخالقی بود.
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سـیره اخاقـی پیامبـر بزرگوار در زمینه زمامداری، الگویی جاودان برای همه کسـانی اسـت که در کشـورهای اسـامی و حتی غیراسـامی 
بـه دنبـال اجرایـی  کـردن حكومت نمونه و خوب هسـتند. پیامبر هم قاطعیت داشـت و هم گذشـت، هم مهربان بـود و هم شـجاع و دولت او 

نمونه  ای برجسـته از یـك دولت االهـی و اخاقی بود.
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مقدمهما
 مقـام و مسـؤوليت، امانتـی  در دسـت  كارگـزار اسـت  كـه  بايد بـه  خوبی  آن  
را پـاس  دارد و ابـزاری  بـرای  گسـترش  عـدل  و حـق  قـرار دهـد، نـه  اين  كه  
وسـيله ای  بـرای تسـلط  برمردم  وغـارت  امـوال  عمومـی  قرارگيرد و ايـن ، در 
صورتـی  ممكـن اسـت  كه كارگـزاران  حكومـت  از اخالق شايسـته  برخـوردار 

باشند. 
حكومـت  علـوی  تمـام  تـوان  خـود را بـرای  خدمـت  به  مـردم  بـه  كارگرفت  
وكوشـيد فسـاد اداری  برجـای  مانـده  از حكومت هـای گذشـته  را از بين  ببرد. 
اميرمؤمنـان  درمـدت  كم تـر از پنـج  سـال  حكومـت ، در راه  اصـالح  رابطه 
كارگـزاران  بـا مـردم ، گام هـای  مثبتی  برداشـت  و بنيـان  حكومتـی  مردمی  را 
پی ريـزی كـرد. بركناری كارگزارانی  كه  خـود را در تصرف  بيت المـال  و تجاوز 
بـه  حقوق  مـردم  تام االختيـار می دانسـتند و گمـاردن  كارگزاران  مـورد اعتماد 
و دارای  ُحسـن   سـابقه ، گام هـای  مثبتی  در جهت    خشـنودكردن  مـردم بود و 
زمينـه را بـرای  اجـرای  احـكام  حيات  بخـش  اسـالم  و احقـاق  حـق  و اجرای  
عدالـت  فراهم سـاخت . امام  علـی  ضوابطی  را بـرای گزينش  كارگـزاران  و 
اصـالح  رفتـار آن هـا مقـرر كـرد و آنـان  را به  ويژگی هـای  شايسـته اخالقی   
سـفارش  و بـه  پيراستن  شـان از ناشايسـتگی ها و آفت هـای  اخالقـی  ترغيب  
كـرد. اين هـا اموری  اسـت  كه  در تنظيم درسـت  رابطـه  كارگزاران  بـا مردم  و 

رفتـار بـا آن ها، تأثيـری مثبت  و سـازنده  دارد. 
حضـرت علی خطركارگزاران غافل و ناتوان را مدام گوشـزد می كردند و از 
ايـن كـه حكومت مردم، به دسـت افراد سسـت عنصر و ويرانگـر بيفتد نگران 
بودند.  از اين روپيوسـته به كارگزاران هشـدار می دادند و ايشـان را از كم كاری 
برحـذر می داشـتند. طبـق ايـن ديـدگاه؛ كارگـزاران، خدمتگزار مردم هسـتند 
، نـه اربـاب آنـان . در نتيجـه رفتـار و معاشـرت آنـان با مـردم بايد براسـاس 
عناصر ارزشـی اسـالم باشـد. تاريخ جوامع بشـری نشـان می دهد كارگزارانی 
در ادای مسـؤوليت خويـش موفـق بوده اند كـه از عناصر مهم اخالقی همانند 

پارسـايی، حق محـوری، عدل گرايی، سـخاوت و . . . بهـره گرفته اند. 

مبنایاخالقیاميرالمؤمنين
مبنـای اخـالق از ديدگاه امام علی حق مداری و دسـتورهای االهی اسـت. 
امـام بـه  طور كلی تابـع فرمان های االهی بـود و اصول اخالقـی را در زندگی 
فـردی و سياسـی خـود، كامـل رعايـت می كرد. اصل اساسـی حكومـت، آن 
اسـت كـه خدا باالترين ارزش اسـت و تمام ارزش های  ديگـر، در جهت قرب 
بـه او معنـا می يابـد. خوبی يعنی قرب به خـدا و بدی يعنـی دوری از او، وقتی 
خداونـد تنهـا ارزش و كمال مطلق باشـد، حاكم نبايد حكومـت را برای خود، 
منبـع درآمـد يا فضيلت بداند، بلكـه آن را وديعه ای االهـی می داند؛ اين اعتقاد 

هادی مجيدی

 

از دیـدگاه اسـالم کارگـزاران خدمتگزار مردم هسـتند ، نـه ارباب آنان؛ از ایـن رو چگونگی رفتار و معاشـرت آنان با مردم ، باید براسـاس 
ارزش هـای اخالقـی اسـالم باشـد . تاریـخ جوامـع بشـری نشـان می دهـد کارگزارانـی در ادای مسـؤولیت خویش موفـق بوده انـد که از 
ارزش هـای اخالقـی هماننـد پارسـایی، حق محـوری، عدل گرایی، سـخاوت، مشـورت و . . . بهـره گرفته اند. حضرت علـی، خطر کارگـزاران غافل 
و ناتـوان را مـدام گوشـزد می کردنـد و از ایـن کـه حکومت به دسـت افراد سسـت عنصر بیفتـد نگران بودنـد؛ از همین رو مـدام به کارگزاران هشـدار 

می دادنـد و آن هـا را از کـم کاری برحذر می داشـتند. 

اشـاره

 

 اخالق زمامداري اميرالمومنين



21 بـه تمـام برنامه هـای  او جهـت می دهـد و همـه آن هـا را صبغـه االهـی 
می زنـد. جوهـر انديشـه های اخالقـی امـام علی تفكيـک  مطلق حق 
و باطـل و اطاعـت كامـل از حـق اسـت. حضـرت دراين بـاره می فرمايـد: 
»سـوگند بـه خدايـی  كـه جـز او خدايـی نيسـت! مـن در جاده حـق قدم 
برمـی دارم .1 از ديـد حضرت علی تشـخيص  حق اهميت حياتـی دارد؛ 
ولـی پيـروی از حـق، مهم تر اسـت. معنای ضمنی اين سـخن اين اسـت 
كـه  تشـخيص حق به ضـرورت به معنای تبعيـت از آن در عمل نيسـت. 
بـه هميـن دليـل در انديشـه امام علـی   نسـبی گرايی راه نـدارد و تمام 

مبارزاتـش بـرای نشـان دادن تفاوت حـق و باطل بود. 
امـام علـی  در عرصـه سياسـت و حكومت نيـز اثبات حـق و عمل به 
آن را وظيفـه اصلـی حاكـم می دانـد. از ايـن ديـدگاه، تفكيـک اخـالق از 
سياسـت، غيرممكـن می شـود و اخـالق  جزئـی از سياسـت می گـردد و 
سياسـتی كـه از مـدار اخالق خارج شـود، به واقـع از مدار حق خارج  شـده 
اسـت. اخالق مـداری در سياسـت نتيجـه حق مداری در انديشـه سياسـی 
اسـت. حضـرت دربـاره  پيروی خويـش از حـق می فرمايـد: »از آن هنگام 

كـه حـق را به مـن نمودنـد، در آن، دو دل نشـدم.«2
در نظـام اخالقـی حضرت علـی غايـت نهايی»آخرت« اسـت. هدف 
تمـام انديشـه ها و افعـال امـام كسـب سـعادت اخـروی و نزديكی به 

1 - نهج البالغه، خطبه197
2 - همان، حكمت181

خداسـت. او در ايـن زمينـه ذّره ای كوتـاه نمی آيـد و غايت اخـروی افعال خود 
را هيـچ گاه از نظـر دور نمـی دارد. در عرصـه سياسـی نيـز اخالق و سياسـت  
امـام علـی  اخـالق و سياسـتی آخرت گراسـت و بـه هميـن دليـل در 
گسـتره اخـالق، هيچ  گونـه مصالحـه ای را نمی پذيـرد. در نتيجـه هـر عملی 
كـه بـه سـعادت اخروی انسـان بينجامـد، پسـنديده و هر عملی كه بـه زيان 
اخـروی اش انجامـد، ناپسـند اسـت. ايـن مسـأله در تمـام حوزه هـای زندگی 
سياسـی، اجتماعـی و فـردی انسـان حاكم اسـت. پس نمی توان در سياسـت 
براسـاس مشـی غيراخالقـی عمل  كـرد؛ زيرا موجـب كيفر اخروی می شـود. 
هـدف حضـرت علی  در سياسـت، هدايت مردم و جامعه به سـوی عدالت 
اسـت  و ايـن، جـز با پای بنـدی حكومـت و كارگزارانش به اصـول اخالقی در 
سياسـت، ممكـن نيسـت. در نتيجه  بر ضـرورت تعهد اخالقی زمامـدار تأكيد 
بيش تـری دارد. حضـرت در اين بـاره می فرمايـد: »ای مـردم! سـوگند به خدا، 
مـن شـما را به هيچ طاعتـی امر نمی كنم، مگـر اين كه خـودم در آن  طاعت 
از همه شـما پيشـی می گيرم، و شـما را از هيچ معصيتی نهی نمی كنم، مگر 

ايـن كـه خود پيش از شـما از ارتـكاب آن گناه خودداری مـی ورزم.« 

ویژگیهایاخالقیکارگزارانازدیدگاهاميرالمؤمنين

1 . تقوا
تقوا برای هر مسـلمانی الزم اسـت ولی برای كارگزارانی كه بخشـی از جان و 
مال و ناموس مسـلمانان در كنترل آن هاسـت الزم تر است. سفارش به هر دو 
نـوع تقوا)تقـوای عمومی و تقـوای خاِص كارگزاران( در كلمـات به جا مانده از 
حضـرت اميرمومنـان وجـود دارد؛ چنان كه می بينيم خطبـه ای طوالنی در 
نهـج البالغـه روايت شـده كه حضـرت در آن اوصـاف متقين را بنا بـه اصرار 
شـخصی بـه نام هّمـام بيـان داشـته اند.3 و امـا در خصـوص كارگـزاران، آن 
حضـرت تأكيد خاصـی به رعايت تقوا داشـته اند به گونه ای كـه اولين توصيه 
بـه مالـک اشـتر در آغـاز آن عهدنامه معـروف، رعايـت تقوای االهی اسـت: 
در آغازعهدنامـه  مالـک  اشـتر می خوانيـم  كـه او را فرمان  می دهد بـه  تقوای  
االهـی  و گزينـش  طاعت  او و پيـروی  آن  چه در كتاب  خود فرمـوده از واجبات  
و سـّنت هايش  كـه  كسـی  جز بـا پيـروی  آن ، راه  نيكبختـی  را نپويـد و جز با 
انـكار و تباه كردن  آن ، بدبخت  نشـود؛ زيرا با اختياراتی  كـه  حاكم  و قاضی دارد، 
امـكان  توجيـه  كارهای  شـبهه ناك  و اموال  مشـكوك  فـراوان  اسـت  و وقتی 
 مالک  را از همكاری   با كارگزاران  و حاكمان  فاسـد پيشـين  نهی  می كند، وی  

را به همـكاری  با افراد پارسـا و راسـتگو فرامی خواند. 

2. حق محوری
يكـی از پايه هـای اصلـی حكومـت علـوی، حق محوری حضـرت بـود. امام 
هيـچ گاه حاضـر نبـود بنابـر مصلحت سـنجی های كوته بينانـه دسـت از حق 
بـردارد و بـه باطل گرايـد. آن بزرگوار در رعايت حقوق مـردم، نه خود كوتاهی 
می كـرد و نه بـه كارگزاران خويش چنيـن اجازه ای مـی داد. حضرت، همگان 
به ويـژه كارگـزاران خويـش را بـه رعايـت حقـوق متقابـل دعـوت می  كـرد 
چنان كـه بـه مالـک اشـتر می فرمايـد: »بايـد محبوب تريـن امـور نـزد تـو، 

ميانه تريـن آنـان درحق باشـد.«4
حضـرت علـی حقـوق متقابـل والـی و مـردم را از اعظم حقوقـی می داند 
كـه خداونـد رعايـت آن را واجـب گردانيـده اسـت تا همـگان از آثار سرشـار 
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آن بهره منـد شـوند؛ از ايـن رو می فرمايـد: »پـس هنگامـی كـه رعيت، حق 
والـی را ادا كنـد و والـی نيـز حـق رعيـت را رعايـت نمايـد، حق بين ايشـان 
عزيز و راه های روشـِن دين برپا می گردد. نشـانه های عدالت، اسـتوار گشـته، 
سـّنت ها جاری می شـود كه نتيجـه نهايی اين هـا اصالح زمان، بقـای دولت 

و يأس دشـمنان اسـت.«5

3. امانتداری
تلقـی امانتدارانـه ازكار و مسـؤوليت، اصـل اساسـی در اخـالق اسـت. اگـر 
انسـان، كار و مسـؤوليت را امانـت بدانـد، بی گمان حرمت آن را پـاس می دارد 
  و می كوشـد كـه بـه خوبـی آن را پيـش ببـرد و بالنـده سـازد. امـام علی
از كارگـزاران و كاركنـان نظـام اداری خـود می خواسـت كه كار و مسـؤوليت 
را امانـت بداننـد و در مناسـبات و روابـط خـود امانتـداری كننـد از ديـدگاه 
أميرمؤمنـان، اعمـال حكومتـی امانت هايی اسـت در دسـت كارگـزاران و 
نـه طعمه هايـی بـرای رسـيدن به چـرب و شـيرين دنيـا، چنان كه بـه عامل 
خـود در آذربايجـان می فرمايـد: »همانـا ايـن فرمانـداری تو برايـت طعمه ای 
نيسـت بلكـه امانتـی بر گـردن توسـت و تـو از جانب مافـوق خـود مأمور به 
رعايـت آن هسـتی«6 از اين رو در آموزش های امـام علی  امانت، واالترين 
امـر و امانتـداری برتريـن كار معرفـی شـده اسـت. بنابرايـن، از ويژگی هـای  
ضـروری  كارگـزار، امانتـداری  اسـت . كارمند بايـد در انجـام دادن  وظايفی  كه  
بـر عهـده  دارد، بكوشـد و از هرگونه  كوتاهـی  و بی توجهی بپرهيـزد. كارگزار، 
امانتـدار خليفـه  مسـلمانان  اسـت  و بايـد پاسـخ گوی  امام  خـود باشـد. از اين  
جهت  در سـخنان  امام  علی  حكومت  به  امانت  تعبير شـده  اسـت . حضرت  
در گزينـش  كاتبـان  بـر اين  نكته  تأكيـد می ورزد كـه  نبايد انتخاب براسـاس  
خوش گمانـی  صرف  و ظاهر آراسـته  آنان  باشـد؛ زيرا كسـانی  كه  ظاهـر را در 
نظر می گيرند، در بسـياری  از موارد خيرخواه  نيسـتند. از اين رو می فرمايندآنان  
را از دو راه  می تـوان  شـناخت : نيكـوكاری  و امانتـداری  كـه  نـزد مـردم  به  آن  

شـده اند.  شناخته  

4. عدل گرايی
از ديـدگاه حضرت علی، »عدالت« عنصر ذاتی و مهم ترين ركن سياسـت 
اسـت. انديشـه سياسـی امام، بدون درك مفهوم و اهمّيت عدالت از نظر وی 
قابـل درك نيسـت. در مقـام  عمـل هـم امـام در اجـرای عدالـت هيچ گونـه 
انعطافـی را نمی پذيرفـت، كـه اين امر مشـكالت بسـياری را بـرای حضرت 
ايجـاد كـرد. از ديـدگاه امـام، وجـه تمايـز اصلـی »حكومت اسـالمی« با 
ديگـر حكومت هـا، عدالت و دوری از سـتم اسـت. چون تمـام اصول اخالقی 
كـه انسـان ها در شـرايط عـادی  بـدان پايبندنـد، در شـرايط ظالمانـه از ميان 
مـی رود. بـه همين دليـل حضرت علی  تمام تـوان  خويش را بـرای مبارزه 
بـا بی عدالتـی به كار بـرد تا اصول اخالقـی را در مـردم و در ميـان زمامداران  
پايـدار كنـد.  بنابرايـن از ديدگاه امام علـی رعايت عدل و انصـاف در روابط 
و مناسـبات حكومتی و در خدمتگزاری مردم، اصلی اسـت كه بدون آن، نظام 
حكومتـی از صـورت انسـانی خـارج می شـود و هـر فسـاد و تباهـی می تواند 
گريبانگيـر آن  شـود. حاكميـت عدالت در نظـام حكومتی و پاس داشـتن داد و 
حفـظ حقـوق ديگران همانند حقوق خـود و در مقـام داوری، حقوق طرفين را 
يكسـان و برابـر رعايت كردن و بـرای ديگران حقوقی برابر خود قائل شـدن، 
مهم تريـن قاعـده ای اسـت كه حافظ سـالمت و قّوت نظام حكومتـی و مايه 
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پيونـد دل هاسـت. اگر هميـن قاعـده در نظام حكومتـی رعايت شـود، رابطه 
كارگـزاران و كاركنـان بـا مـردم، سـامان می يابـد و عـدل و احسـان جلوه گر 
می شـود. از ايـن رو حضـرت به مالـک اشـتر می فرمايد: »بايـد محبوب ترين 
امـور در نـزد تـو آنی باشـد كـه از نظر عدالـت فراگيرتـر اسـت.«گويا منظور 
حضـرت ايـن اسـت كه اگـر خواسـتی بين چنـد كار عدالت گسـتر، يكـی را 
برگزينـی، آن را برگزيـن كـه عدالـت را بـرای قشـرهای بيش تـری از مردم 
فراهـم سـازد يـا آن كـه عدالـت را همزمـان در زمينه های بيش تـری فراهم 

كنـد؛ در زمينـه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگـی و. . . 
توصيـه حضـرت بـه عدالـت ورزی در امـور حكومتـی چنان فراگير اسـت كه 
شايسـته اسـت والی، حتـی در سـالم، تحّيت، اشـاره و نگاه كـردن به رعيت 
مواسـات را رعايت كند: »و در نگاه، اشـاره و تحّيت بين ايشـان، به مسـاوات 
رفتـار كـن تـا بـزرگان و أقويـا در سـتم ورزی تـو طمع نكننـد و ضعيفـان از 
عدالت ورزی ات نوميد نشـوند.«7 سـرانجام عدالت علی بن أبی طالب تا آن 
جاسـت كه حتی دربـاره قصاص قاتل خويش می فرمايـد: »بنگريد اگر من از 
ايـن ضربـت او ُمردم، پـس او را در مقابل ضربه اش، تنها يک ضربت بزنيد.«8

5. فروتنی
آن   بـه   افـراد  همـه   و  اسـت   اسـالم   اخالقـی   ارزش هـای   از  فروتنـی ، 
سفارش شـده اند؛ امـا فروتنی كارگـزاران حكومت ، اهميـت  و ارزش  بيش تری  
دارد. تواضـع  افـراد در برابـر صاحبـان  قـدرت  و ثروت  پسـنديده  نيسـت ؛ ولی  
تواضـع صاحبـان  قدرت  در برابر مردم  بسـيار باارزش  اسـت . ايـن  گونه  تواضع  
كه  به  آن سـفارش  فراوان  شـده ، موجب  تقويت جايگاه  كارگزاران  نزد خداوند 
شـده  و  فايـده  آن ، ايجـاد الفـت  و محبوبيت  بين  آنـان  و مردم  اسـت . از اين رو 
بـه مالـک  سـفارش  می كنـد كـه  بـرای  كار مـردم ، افـرادی  از اهل خشـيت  و 
تواضـع  را برگزينـد. تأكيد حضـرت برای تواضع در برابـر طبقات پايين جامعه 
از ايـن روسـت كـه از سـويی طبـع بشـر، به ويـژه اگـر حاكـم و كارگـزار هم 
باشـد، مايـل اسـت كـه در برابـر افـراد ضعيـف و به ظاهـر فقير گردن كشـی 
كنـد و تكّبـر بورزد و از ديگرسـو طبقات محـروم جامعه به طـور معمول دچار 
احسـاس حقـارت هسـتند و نيـاز عاطفی شـديد دارنـد و اين كه مـردم ديگر 
و  به ويـژه حاكمـان و كارگـزاران برايشـان تواضع كنند تا آن هـا بتوانند بدون 
احسـاس حقارت، مشـكالت خود را بيان كرده، داِد خويش را بسـتانند.  از اين 
روسـت كـه حضـرت بـه مالـک توصيه  می كنـد كه  بخشـی از وقت خـود را 
بـرای نيازمنـدان قـرار دهد وخود نيز بـار عام  دهد تا مردم  نيازهـای  خويش را 
بيـان  كننـد و در ايـن  مجلس  عام  برای  خدا فروتنی  كنـد و نيروهای  نظامی  و 
انتظامـی  را از خود دور سـازد تـا مردم  بدون  ترس  با وی  به گفـت  وگو پردازند. 
فروتنـی  حاكـم  در برابـر مردم  زيباسـت  اما در برابـر ثروتمنـدان  و قدرتمندان  
جامعـه  روا نيسـت ؛ زيـرا از ديد حضرت ، كسـی  كـه  در برابرثروتمنـدی  برای  

ثروتـش  تواضـع  كند، يک سـوم  ديـن  خـود را از دسـت  می دهد. 

6. سخاوت 
ويژگـی  بخشـندگی  در كارگـزار، وی  را بـه  سـمت  كمـک  بـه  مـردم  سـوق  
می دهـد  و از بُخـل  و انباشـت  دارايی هـا بـه  بهانه هـای  واهـی  و احتياط های  
بی مـورد بازمـی دارد. امـام  علـی  در نامـه  بـه  مالـک ، بـر سـخاوت  و 
جوانمردی كارگزارانـش  تأكيـد دارد:  همـواره  خود را متصل  گردان  به  كسـانی  
كه  صاحب  فتّوت  و مردانگی  و بانسـب  هسـتند و از خاندانی  پارسـا و سابقه ای  
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نيكو برخوردارند و نيز اهل بزرگواری ، شـجاعت ، بخشـندگی  و جوانمردی اند؛ 
چراكـه  اينـان  بزرگـواری  را در خود فراهم  كـرده  و نيكويی ها را گـرد آورده اند.
 حضرت  در ويژگی ها و شـرايط  قاضی  نيز بر علم ، حلم ، پارسـايی  وسـخاوت  
وی  تأكيـد می كنـد؛ زيـرا انسـان  بخشـنده  كم تـر در معـرض  آفـت  رشـوه  
وخـالف  قـرار می گيـرد و بـا سـخاوتی  كـه  دارد می توانـد وابسـتگی  مالی  را 

از خود دور سـازد. 

7. زهد و ساده  زيستی 
زهـد يعنـی  نداشـتن عالقه  و وابسـتگی  به  دنيا، تأسـف  نخوردن  بر از دسـت  
دادن نعمت هـای  مـادی  و دنيايی  و شادنشـدن  به  آن  چه  در آينده  به  دسـت  او 
می آيـد. زهـد بـه  معنای  فقـر و ناداری  نيسـت ؛ بلكه  به  معنای  دل  نبسـتن  به  
دنيـا اسـت . به  كسـی زاهدگفته  می شـود كه  با امـكان  اسـتفاده  از نعمت های  
دنيايـی  و بهره منـد شـدن  ازآن ، زهـد بـورزد. زهـد كارگـزاری  كـه  قـدرت  و 
بيت  المـال  را در اختيار دارد، باارزش  و سـازنده  اسـت . انسـان  زاهـد می تواند با 
زندگـی  سـاده  برای  ديگران  الگو باشـد. حضـرت  علی  با اين  كـه  در رأس  
حكومـت  بـود، زندگی  زاهدانه ای داشـت  و هدايايـی  را كه  برايـش  می آوردند، 
بـه  مـردم  مـی داد و می گفـت : مـن  از دنيـای  شـما بـه  دو جامـه  و دو قـرص  
نـان  بسـنده  كـردم ؛ در حالی  كه می توانسـتم  غـذای  خود را از عسـل  مصفا و 
مغـز گنـدم  قرار دهـم  و از پارچه  ابريشـم  اسـتفاده  كنم . آن  حضـرت  هيچ گاه  
زهـد را بـه  معنـای  تـرك  زندگـی  و گوشه نشينی نمی دانسـت  و هنگامـی  كه  
عاصم بن زيـاد، زن  و فرزنـد خـود را رهـا كـرده  و به عبـادت  پرداختـه  و مدعی  
شـده  بـود كه  به  اميرالمؤمنين  اقتـدا می كند، حضرت  به  او فرمـود: وای  بر 
تـو! مـن  چون  تو نيسـتم ؛ چرا كـه  خداوند بر رهبـران  حق  واجب كـرده  خود را 
بـا مـردم  تهيدسـت  برابر نهند تا تهيدسـت  را انـدوه  فقرش  به  هيجـان  نياورد 

و هالك  نسـازد. 
امـام  علـی ، زهـد را ثمـره  يقين  می دانـد و آن  را بـه  كوتاهی  آرزو، و شـكِر 
هنگام  نعمت  و پارسـايی  در مواجهه  با حرام  تفسـير كرده  اسـت . حضرت، زهد 
را خوی  و خصلت  پرهيزگاران  و سـجيه  توبه كنندگان  می شـمارد. ايشان مكرر 
بـه كارگـزاران خويـش توصيـه می كردند كه سـاده زندگـی كننـد و از رفاه و 
تجمل گرايـی بپرهيزنـد و به ويژه با مـال حرام ثروت اندوزی نكنند و هميشـه 
خـدا را ناظـر بـر اعمالشـان بداننـد؛ چنان كه طی نامـه ای به شـريح بن حارث 
كـه خانـه ای بـه 80 دينـار خريـده بود، نوشـته اسـت: »ای شـريح! بـه زودی 
كسـی بـه سـراغت می آيـد كـه بـه نوشـته ات نـگاه نمی كنـد، و از گواهانت 
نمی پرسـد، تـا آن كـه تـو را از آن خانه بيرون می كند و تنها به قبر می سـپارد 
. ای شـريح! انديشـه كـن كـه آن خانـه را بـا مـال ديگـران يـا با پـول حرام 

نخريـده باشـی، كـه آن گاه خانه دنيا و آخـرت را از دسـت داده ای...«9 

8. مهرورزی 
 محبـت از ديد اجتماعی، نيرويی مؤثر اسـت و بهترين اجتمـاع، آن اجتماعی 
اسـت كـه با نيروی محبت اداره شـود. محبـت زعيم و زمامدار بـه مردم و نيز 
محبـت و ارادت مـردم بـه زعيـم و زمامدار عامـل بزرگی برای ثبـات و ادامه 
حيـات حكومـت اسـت. تا محبت نباشـد، رهبـر نمی تواند و يا بسـيار دشـوار 
اسـت كه اجتماعـی را رهبری كند و مـردم را افرادی منضبط و قانونی تربيت 
كنـد؛ حتـی اگر عدالت و مسـاوات را در آن اجتماع برقـرار كند. مردم هنگامی 
پيـرو قانـون خواهند بـود كه از زمامدارشـان عالقه ببينند و آن عالقه هاسـت 
كـه مـردم را به پيروی می كشـاند. از اين رو، انجـام دادن كارها و خدمتگزاری 
از روی مهـرورزی واالتريـن هنـر در اخـالق اسـت؛ چنان كه اگر انجـام دادن 

9 - همان، نامه3

گونـه ای   بـه   نبایـد  کارگـزاران   رفتـار 
خـاص در  عـده ای   فقـط   کـه   باشـد 
اطرافشـان گردآینـد  و تنهـا در جـذب  و 
حفـظ  منافـع  آن ها بكوشـد؛ بلكـه  باید 
بـا رفتـار خـود  همـه  مـردم  را جـذب    
جامعـه   عمومـی   منافـع   جهـت   در  و 
جمعـی   خشـنودی   زیـرا  حرکت کننـد؛ 
پـی   در  را  نارضایتـی  عمومـی   خـاص ، 
دارد؛ اّمـا رضایـت  عمومی ، ناخشـنودی  
  خـواص  را می پوشـاند. امـام علـی
تفاوت  ایـن دو رفتار و منـش  را به  خوبی  

تبییـن  فرمـوده  اسـت .
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امـور با مهرورزی همراه شـود، صورتی زيبا و انسـانی می يابـد و موجب پيوند 
جان هـا و الفـت قلب هـا می شـود و در رفتـار و مناسـبات حكومتـی، انقالبی 
معنـوی به وجـود می آورد. اميرمؤمنان علی  در حكمتی واال فرموده اسـت: 
»دل هـای آدميـان رمنـده اسـت، پس هر كـه با آن الفـت برقرار سـازد، روی 

بـدو نهد.«10

9. توجه  به  مصلحت عمومی 
رفتـار كارگـزاران  نبايد به  گونه ای  باشـد كـه  فقط  عده ای  خاص در اطرافشـان 
گردآينـد  و تنهـا در جـذب  و حفـظ  منافـع  آن ها بكوشـد؛ بلكـه  بايد بـا رفتار 
خـود  همـه  مـردم  را جـذب    و در جهت  منافـع  عمومی  جامعـه  حركت كنند؛ 
زيـرا خشـنودی  جمعی  خـاص ، نارضايتی  عمومـی  را در پـی  دارد؛ اّما رضايت  
عمومـی ، ناخشـنودی  خواص  را می پوشـاند. امام علی  تفـاوت  اين دو رفتار 
و منـش  را بـه  خوبـی  تبيين  فرموده  اسـت : »بايـد محبوب ترين  كارهـا نزد تو 
آن  باشـد كـه  بـه  حـق  نزديک تر و عدل  درآن  گسـترده تر اسـت  و خشـنودی  
رعيـت  در آن  بيش تـر تأميـن  شـود؛ زيـرا ناخشـنودی  عامه  مردم ، خشـنودی  
نزديـكان  را بی اثـر می كنـد و خشـم نزديـكان  و خاصـه ، بـا رضايـت  مـردم ، 
پوشـيده  می شـود.«11 بنابراين اميرمؤمنـان  برترين  مردم  را كسـی  می داند 
كـه  به  مـردم  بيش تر نفع می رسـاند. از ديد حضـرت ، محبوب ترين  افـراد نزد 
كارگـزاران  بايـد كسـانی باشـند كه  درجهـت  منافع  مردم  كوشـش  بيش تری  

10 - همان،حكمت50
11 - همان، نامه53

می كننـد و دورتريـن  مـردم  نزدآن هـا بايد كسـانی  باشـند كه  عيوب  مـردم  را 
می جويند. 

10. خيرخواهی 
از ويژگی هـای  شايسـته  كارگزار، خيرخواهی  اسـت . خيرخواهـی  يعنی  آن چه  
را بـه  صـالح  مـردم ، كشـور و اسـالم  اسـت ، اجـرا كنـد يـا بـه  امـام  و رهبـر 
بگويـد، گرچـه  برخالف  نظر وی  باشـد؛ از اين رو در فرهنگ  سياسـی  اسـالم ، 
ازخيرخواهـی  بـه  »النصيحـة الئمـه  المسـلمين « تعبيـر می شـود. حضـرت  
اميـر در مـوارد گوناگـون  به  اهميـت  اين  موضـوع  پرداخته  و بـر آن  تأكيد 
فرموده  اسـت . خيرخواهی  گسـتره  وسـيعی  دارد: خيرخواهی  بـرای  خدا، يعنی  
اجرای دسـتورهای  االهـی  و بـرای  رسـول  خدا، يعنـی  اجرای  سـّنت  پيامبر، و 
خيرخواهی برای  حاكم  اسـالمی ، يعنی  انجـام  دادن  و بيان  آن چه  به  مصلحت  
اسـت ؛ چـه  بـا نظرحاكم  موافق  باشـد چـه مخالـف . در عهدنامه  مالک  اشـتر 
درباره  شـرايط  و ويژگی های  لشـكريان  برگزيده ، نخستين  نكته  را خيرخواهی  
آن هـا می دانـد: »برای  فرماندهی  سـپاه  خويش  كسـی  را برگزيـن  كه  از همه  

نـزد تو بـه  خدا، پيامبـرش  و امـام  خيرخواه تر باشـد.«12

11. مشورت جويی
در جوامـع بشـری، مشـورت و بهره گيـری از تجربه هـا و افـكار ديگران يک 
اصـل پذيرفته شـده اسـت . از اين رو اسـت كه رهبـران و كارگـزاران جوامع، 

12 - همان
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مشـاوران متعـدد در زمينه هـای مختلـف دارنـد . از ديدگاه اسـالم، مشـورت، 
تبـادل افكار و بهره گيری از تجارب ديگران اسـت. رسـول اكرم مشـورت 
را موجـب رشـد می دانسـت وخـود آن حضـرت در زمينه هـای مختلـف بـا 
اصحـاب خود مشـورت می كـرد؛ چنان كـه در جنگ هـای بدر ، احـد ، طائف 
و صلـح حديبيـه و . . . بـا اصحـاب خود مشـورت كرد. از ديـدگاه علی نيز 
مشـورت و بهره گيری از تجربيـات ديگران اهميت ويـژه ای دارد؛ چنان كه آن 
حضـرت از تجربـه بـه عنوان علـم جديد ياد كرده اسـت. با توجـه به اهميت 
مشـورت اسـت كه علـی يكـی از وظايف مالک اشـتر را مشـورت  كردن 
می دانـد؛ چنان كـه مالک اشـتر را به همنشـينی و مذاكره با علمـا و حكيمان 

اسـالمی امـر می كند. 
كارگزارانـی كـه اسـتبداد رأی دارند و خـود را از انذار ديگـران بی نياز می دانند، 
در ايفـای مسـؤوليت موفق نبـوده و در معـرض لغزش هـا و خطرهای جدی 
قـرار می گيرنـد . بی گمـان، يكـی از مسـائل مهم مذاكـره بـا فرهيختگان و 
دانشـوران، بهره گيـری از افـكار و تجربيـات آنـان در زمينه مسـائل حكومتی 
اسـت؛ كه بهره گيری از افكار صاحبان فكر و انديشـه موجب هدايت و رشـد 
و بی نيـازی از انـذار ديگـران موجـب هالكـت و خطر جـدی خواهد بـود . با 
توجه به بررسـی های مهمـی كه پيرامون ديدگاه علـی  درخصوص لزوم 
مشـورت كارگـزاران ، صـورت گرفـت،  می توان گفـت: يكـی از ويژگی های 
مهـم مديـران حكومتـی و كارگزاران، مشـورت بـا ديگران اسـت. نكته قابل 
ذكـر آن اسـت كـه از ديدگاه علـی كارگزاران نبايد با هر كسـی مشـورت 
كننـد؛ زيرا مشـورت بـا برخی افراد در مسـايل حكومتی نه تنها مفيد نيسـت، 

بلكـه زيـان آور اسـت . از ايـن روسـت كـه علـی بـه مالک اشـتر دسـتور 
می دهدكـه بـا علمـا و حكيمان مشـورت كرده و از مشـورت با برخـی از افراد 
پرهيـز كنـد چنان كـه فرمـود : »بـا بخيل مشـورت نكـن؛ زيرا از بخشـش و 
كمـک به ديگـران بازمی دارنـد و از فقر می ترسـانند. همچنين با افراد ترسـو 
مشـورت نكـن؛ زيـرا آن ها تـو را از انجـام كارهای مهـم بازمی دارنـد. و نيز با 
افـراد حريـص مشـورت نكن كـه آن ها بـرای جمـع آوری ثروت و يا كسـب 
مقـام، سـتمگری را در نظـر تو نيک جلـوه می دهند.«13  امام ، مالک  اشـتر 
را بـه  تبـادل  نظـر در امـور اجتماعی  با دانشـمندان  و جلسـه های  مشـورتی  با 
آنـان  سـفارش  می كنـد: »با دانشـمندان ، فـراوان  گفت وگو كـن  و با حكيمان  
سـخن  فـراوان  در ميـان  نِه و درباره  آن چه  كار شـهرهايت  را اسـتوار می سـازد 
و در برپاداشـتن  آن چـه  مـردم  پيـش  از تـو به  پا داشـته  و راسـت  و درسـتكار 

مانده انـد، مذاكـره نما.«14
امـام  علـی  برای  مشـاوران  شـرايطی  قائل  اسـت  و افـراد را از مشـورت با 
گروه هايـی  خـاص  نهـی  می كند؛ از جمله  مشـورت  با كسـانی  كـه  از موضوع  
موردنظـر آگاهـی  ندارنـد و نيـز مشـورت  بـا دشـمن ، زيـرا از اخبـار محدوده  
حكومـت آگاه  می شـود؛ البتـه  مشـورت  بـا دشـمن  عاقل  را بـر دوسـت  نادان  
ترجيـح می دهـد. 15 وی  از مشـورت  بـا زن هـا نيز نهـی  می كند؛ چـون  در آن  
دوران  زنـان  از مسـائل  اجتماعـی  بـه  دور بودنـد؛ امـا مشـورت  با زنانـی  را كه  
دارای  كمـال عقـل  و تجربـه  باشـند، شايسـته  می داند: »از مشـورت  بـا زنان  

برحـذر بـاش ؛ جـز آن  كه  به  كمـال  عقـل  رسـيده  و دارای تجربه  باشـد.«16
بنابراين كارگزاران  حكومت  به  سـبب  قدرت  و اختياراتی  كه  دارند، هميشـه  در 
معرض  گرفتار شـدن  به  آفت های  قدرت  و سـوء اسـتفاده  از موقعيت  خويشند. 
از اين رو الزم  اسـت  كارگزاران  حكومت  اسـالمی  متخلّق  به اخالق اسـالمی  
بـوده ، سـفارش های  اميرمؤمنـان   را در اين  باره  به  كار گيرنـد. ويژگی های 
مذكـور مربوط بـه مقطع زمانی خاص نيسـتند؛ بلكه در تمـام زمان ها كاربرد 
دارنـد. چـه بسـا كارگـزاری كه اين عناصـر را ناديـده گرفتـه و از حكومت به 
عنـوان رياسـت طلبی و . . . اسـتفاده كند كه اين گونه بهره گيـری از حكومت، 
 خيانت به امانت اسـت و موجب پشـيمانی در قيامت. چنان كه رسـول خدا
فرمـود: حكومـت در دسـت كارگـزار، امانـت اسـت و آن، در روز قيامت، مايه 
خـواری و پشـيمانی اسـت مگر اين كه كسـی آن را بـه حق و از راه مشـروع 

تصاحـب كنـد و به وظيفه خويـش عمل نمايد. 

نتيجهگيری
از نـگاه حضـرت علـی كارگزار اسـالمی بايـد دارای خصوصيـات ويژه ای 
باشـد. آن چـه در ايـن مقالـه بـدان پرداختـه شـد يعنـی مـواردی چـون: 
مشـورت جويی، خيرخواهـی، توجـه  به  مصلحت عمومی ، تقـوا ، عدل گرايی و 
. . . تنهـا بخشـی از شـاخصه های يک كارگزار اسـالمی از نـگاه حضرت بود 
كـه بـا تتبع بيش تـر در سـاير بيانات حضـرت می توان مـوارد ديگـری را نيز 

به ايـن مـوارد افزود. 

13 - همان
14 - همان

15 - غررالحكم،2462
16 - بحاراالنوار،56/253/103

کارگـزار   علـی حضـرت  نـگاه  از 
اسـامی باید دارای خصوصیـات ویژه ای 
بـدان  مقالـه  ایـن  در  آن چـه  باشـد. 
چـون:  مـواردی  یعنـی  شـد  پرداختـه 
مشـورت جویی، خیرخواهـی، توجـه  بـه  
مصلحـت عمومـی ، تقـوا ، عدل گرایـی 
و . . . تنهـا بخشـی از شـاخصه های یـك 
کارگـزار اسـامی از نـگاه حضـرت بـود 
کـه بـا تتبـع بیش تـر در سـایر بیانـات 
حضـرت می توان موارد دیگـری را نیز به 

ایـن مـوارد افـزود. 
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مقـام معظـم رهبـری: يک علـت اين كـه امـام بزرگوار مـا يک كلمـه اش در 
ايـن فضـای عظيـم عمومی كشـور، در شـدت و محنـت، در همه حـاالت اثر 
شـگفت آوری می گذاشـت، معنويت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال 
او به خدا بود، اشـک های نيمه شـب او بود. فرزند امام - مرحوم حاج سـيداحمد 
- همـان وقـت در زمـان حيـات امـام بـه من گفـت: نيمه شـب كه امـام بلند 

می شـود، از بـس گريـه می كنـد، اين دسـتمال های معمولی برای پـاك كردن 
اشـكش كفـاف نمی دهد؛ مجبور اسـت اشـک چشـمش را با حوله پـاك كند؛ 
اين قـدر اشـک می ريـزد. آن مرد پوالديـن، آن مردی كه حـوادث و لطماتی به 
سـمت او سـرازير می شـد كه يک ملت را تكان می داد و او را تكان نمی داد، آن 
مـردی كـه عظمت و هيمنه  قدرت های جهانـی در نظر او هيچ و پـوچ بود، آن 
مرد در مقابل عظمت االهی، در حال دعا و اسـتغاثه، آن جور اشـک می ريخت. 

اين هـا خيلی قيمـت دارد. ايـن فرصت ها را قـدر بدانيد.1

1389/08/03 -1

رضا محمدی فيروزجايی

خورشيد انقالب

 امـام خمینـی بـه عنوان رهبری اخالق مدار که شـیوه زمامـداری او مانند پیامبر بزرگوار اسـالم بـوده اسـت، از بزرگ ترین رهبرانی 
بـه شـمار می آیـد کـه در عصر غیبـت در جایـگاه زمامداری صالـح و سیاسـتمداری اخالق محـور به مدیریـت جامعه می پرداخته اسـت. 
مقالـه حاضـر جلوه هایی از اخالق سیاسـی و زمامداری بنیانگذار فقید جمهوری اسـالمی ایـران را در آیینه خاطرات و بیانات جمعی از نزدیکان ایشـان، 

به ویـژه خلـف صالح ایشـان یعنـی مقام معظم رهبـری حضرت امـام خامنه ای بیـان می کند. 

اشـاره

جلوه هایی از اخالق سیاسی و زمامداری حضرت امام خمینی 
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آيـت اهلل طاهـری خرم آبـادی: مـن سـی سـال بـا اسـتاد بزرگـوارم رهبـر 
عظيم الشـأن انقـالب بـودم، به جـان اين شـخصيت بزرگوار قسـم می خورم 
مطلبی كه شـبهه غيبت باشـد از ايشـان نديدم. غيبت كه نه، شـبهه غيبت 
هـم نديـدم. فراموش نمی كنم يک وقت ايشـان برای درس گفتن به مسـجد 
سلماسـی آمدند در حالی كه نََفس ايشـان به شـماره افتاده بود، فرمودند: واهلّل 
تـا حـال اين قدر نترسـيده ام و افزودند: نيامـده ام كه درس بگويـم، آمده ام كه 
قـدری حـرف بزنم. من كه تقريبا ده پانزده سـال درس ايشـان می رفتم هيچ 
وقـت يـک جسـارت از ايشـان به طلبه ها نديـدم. امـام در اين حالـت بود كه 
فرمودنـد: اگـر علـم نـداری، اگر ديـن نداری، عاقـل باش و نخـواه كه هويت 
انسـانی ات را بـه هـم بزنـی. بعد هم بـه خانه رفتنـد و تب مالت ايشـان عود 
كـرد و سـه روز بـرای تب مالت در خانه ماندند. همه اين قضايـا برای اين بود 
كـه شـنيده بودند يک طلبه پشـت سـر يكـی از مراجع غيبت كرده بـود. امام 
خـودش غيبـت نكـرده بود بلكه يک طلبه پشـت سـر يكـی از مراجع غيبت 

كـرده امـا نََفِس امام به شـماره افتـاده بود.2

دنياگریزی

مقـام معظـم رهبـری: امـا هميـن انسـان، در چهـره  زندگـی شـخصی 
و خصوصـی خـود، يـک انسـان زاهـد و عـارف و منقطـع از دنياسـت. البته 
منظـور، دنيـای بد اسـت؛ همان چيـزی كه خـود او می گفت دنيـای بد، آن 
چيـزی اسـت كه در درون شماسـت. ايـن ظواهر طبيعت زميـن و درخت و 
آسـمان و اختراعـات و امثـال اين هـا دنيـای بد نيسـت. اين هـا نعمت های 
خداسـت؛ بايد اين هـا را آباد كرد. دنيای بـد، آن خودخواهی، آن افزون طلبی 
و آن احسـاس تعلّقـی اسـت كـه در درون انسـان اسـت. امام از ايـن دنيای 
بـد به كلّـی منقطع بـود. او بـرای خودش هيچ چيز نمی خواسـت. بـرای تنها 
پسـرش كـه عزيزترين انسـان ها بـرای امام، مرحـوم حاج احمد آقا بـود و ما 
بارهـا ايـن را از امـام شـنيده بوديم كه می فرمـود اعّز اشـخاص در نظر من 
ايشـان اسـت، در ده سـال آن حكومـت و آن زمامـداری و رهبـری بـزرگ، 
يـک خانـه نخريـد. ما مكـّرر رفته بوديـم و ديده بوديم كـه عزيزترين كس 
امـام، در آن باغچـه ای كـه پشـت حسـينيه  منـزل امام بـود، داخل دو، سـه 
اتـاق زندگـی می كـرد. آن بزرگـوار بـرای خـود، زخـارف دنيـوی و ذخيره و 
افزون طلبـی نداشـت و نخواسـت؛ بلكه به عكـس، هدايـای فراوانی برايش 
می آوردنـد كـه آن هدايـا را در راه خـدا مـی داد. آن چـه را هـم كـه داشـت 
و متعلّـق بـه خـود او بـود و مربـوط بـه بيت المـال نبـود، بـرای بيت المـال 

می كـرد.3 مصرف 


محمدعلـی انصـاری بـه نقل از مرحوم حاج سـيداحمد خمينی: حـاج احمد آقا 
می گفت: روزی از برادران سـپاه مسـتقر در بيت امام درخواسـت كردم جلوی 
ايـوان بيـت را نـرده ای نصب كنند. وقتی برادران مشـغول اين كار شـدند امام 
وارد شـده فرمودنـد: احمد! چه كار می كنی؟ عرض كـردم برای حفاظت جان 
علـی ]فرزندم[كـه خـدای نكـرده به پايين پـرت نشـود از برادران خواسـته ام 
نـرده ای جلـوی ايـوان نصـب كننـد و ايـن كار مرسـومی در همه جا اسـت. 
حضـرت امام فرمودند: شـيطان از همين جا سـراغ آدم می آيد، اول به انسـان 
می گويـد منـزل شـما احتيـاج بـه نـرده دارد، بعد می گويـد رنـگ می خواهد، 
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سـپس می گويـد ايـن خانـه كوچـک اسـت و در شـأن شـما نيسـت و خانه 
بزرگ تـر می خواهـد و آرام آرام انسـان در دام شـيطان می افتـد.4

پرهيزازریاستطلبیوتجمالتشاهانه

 
مقـام معظـم رهبـری: همه ديدنـد، همه فهميدنـد و تصديق كردنـد كه اين 
مرد از مقام و از مطرح شـدن برای رياسـت - حّتی اگر آن رياسـت، مرجعّيت 
باشـد كـه يک رياسـت روحانـی و معنوی اسـت - رويگـردان اسـت و برای 
مقـام و منصـب و رتبـه و شـخصيت، هيچ گونه تالشـی نمی كنـد؛ بلكه اگر 
ديگـران هـم بخواهنـد بـرای مطرح كردنـش تـالش كننـد، تـا آن جايی كه 
بتوانـد، مانـع می شـود. . . . . امـام بزرگوار حّتی در ميدان مبارزه هم نخواسـت 
جلـو بيفتد. خود ايشـان برای مـا نقل كرد كه در اّول شـروع نهضت، در منزل 
مرحـوم آيـت اهلل حائـری، با يـک نفر از مراجـع معروِف وقـت آن زمـان، و از 
همدوره هـای خودشـان صحبـت می كـرد و بـه ايشـان گفتـه بود شـما جلو 

بيفتيـد، مـا هم دنبال شـما حركـت می كنيم.5
 

حّجت االسـالم فرودسـی پـور: روزی از كميتـه اسـتقبال از تهـران به پاريس 
زنـگ زدنـد. من مسـؤول دفتـر و تلفن امام بـودم. تلفن كننده شـهيد مظلوم 
دكتـر بهشـتی بـود كه می گفـت: بـرای ورود امـام برنامه هايی تنظيم شـده، 
بـه  امـام بگوييـد كه فـرودگاه را فـرش می كنيـم، چراغانی می كنيـم، فاصله 
فـرودگاه تا بهشـت زهـرا را با هلی كوپتـر می رويـم و. . . . وقتـی خدمت امام 
مطالـب را گفتـم پـس از اسـتماع دقيق كه عادت هميشـگی ايشـان بود كه 
سـخن طـرف مقابل را بـه دقت گوش كننـد و آن گاه جواب گوينـد، با همان 
قاطعيـت و صراحـت خاص خـود فرمودند: برو به آقايـان بگو مگر می خواهند 
كـورش را وارد ايـران كننـد! ابـدا ايـن كارها الزم نيسـت. يک طلبـه از ايران 
خـارج شـده و همان طلبه به ايـران بازمی گردد. من می خواهـم در ميان امتم 

باشـم و همـراه آنان بـروم ولو پايمال شـوم.6

مقّدمدانستناخالقبرسياست

 
حّجت االسـالم جمـی: يـک بـار پـس از مالقـات مـن بـا حضـرت امـام در 
جماران، يكی از مسـؤوالن مملكتی برای انجام كاری به خدمت امام رسـيد. 
همـراه او پـدر مسـّنش نيز حضور داشـت. پـس از اين كـه وی از خدمت امام 
بازگشـت، گفـت: وقتـی می خواسـتم به حضـور امام برسـم، من جلـو افتاده 
بـودم و پـدرم را دنبـال خـود می بـردم. پس از تشـرف، پـدرم را به امام معرفی 
كـردم. امـام نگاهـی كردنـد و فرمودنـد: ايـن آقا پدر شـما هسـتند؟ پس چرا 
جلوتـر از وی راه افتاده ايـد و وارد شـديد؟ ببينيد امام چقـدر دقيق بودند! فردی 
كـه ايـن همـه دشـمن دارد و بر سياسـت شـرق و غـرب نظارت می كنـد، از 

يک مسـأله اخالقـی نيز غافـل نمی ماند.7

4- روزنامه رسالت، 1372/3/9
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6- روزنامه كيهان، 1368/4/14
7- پابه پای آفتاب، ج 3، ص 15
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مقـام معظـم رهبـری: كسـی مثـل امـام بزرگوار مـا كه يک تنـه وارد شـد و 
توانسـت بـه بركت عـزم و اراده راسـخ و ايمـان و توكل، همه  ملت را بسـيج 
كنـد و ايـن حركت عظيـم را راه بيندازد، بيش از هر چيـز متكی بود به همان 
جوشـش قلبـی، معنـوی، روحی، تـوكل، معرفـت، عبـادت. تا آخـر عمر هم 
ايـن بزرگـوار با وجود پيری و ناتوانی و شكسـتگی، نيمه  شـب برمی خاسـت، 
اشـک می ريخت. ما خبر داشـتيم از نزديكان ايشـان كه به همه  خصوصيات 
زندگـی ايشـان واقف بودند، شـنيده بوديم، اطالع داشـتيم؛ ايشـان نيمه های 
شـب برمی خاسـت، از خـدای متعـال اسـتمداد می كـرد - »رهبـان اللّيل« - 
شـب بـا آن حالـت، آن وقـت روز مثـل شـير غّرانی می آمـد تـوی ميدان ها، 
قدرت هـا را شكسـت مـی داد، ضعف های ملـت را برطرف می كـرد، اراده های 
همـه  مـا مـردم را تقويـت می كـرد و راه می انداخـت؛ بـه بركت آن پشـتوانه  

معنوی.8


آيـت اهلل  امينـی: روز شـهادت امـام صـادق عليه السـالم بـود و مـن در خانـه 
حضـرت امـام خمينی در خدمت ايشـان بـودم. عـده ای از آقايان علما نيز 
حضـور داشـتند. ناگهـان عده ای از طلبه ها با سـر و دسـت شكسـته وچشـم 
گريـان و بی عبـا و عمامـه سراسـيمه به منـزل امام وارد شـدند. آن ها بسـيار 
مضطـرب و پريشـان بودنـد. خودتان حتمـاً می توانيد تصور كنيـد كه با توجه 
بـه رعـب و وحشـتی كه سـاواك در دل هـا انداخته بـود، ديدن طلبه هـا با آن 
وضـع چقـدر باعـث اضطـراب می شـد. در ايـن موقع يكـی از آقايانـی كه در 
منـزل حضور داشـت، خدمـت امام عـرض كرد: آقـا! وضع خطرناكی اسـت، 
اجـازه دهيـد درِ منـزل را ببنديم. امـام فرمودند: نه! وقتی به  امـام اصرار كردند 
و بـر بسـتن درِ خانه پافشـاری كردند، امام فرمودند: گفتم نـه! اگر بيش از اين 
اصـرار كنيـد، بـه خيابـان مـی روم و از آن جا هم به سـوی حرم مـی روم. بعد 
فرمودنـد: ايـن چوبـی كه بر سـر طلبه ها زده اند، بايد به سـر مـن می زدند. آن 
وقـت، شـما به مـن می گوييد كه درِ خانـه ام را ببنـدم. اگر درِ خانـه ام را ببندم 

كه ايـن طلبه هـا نمی توانند داخـل بيايند.9

قاطعيت

 
مقـام معظـم رهبری: امام بزرگوار ما در راه حق و عدالت قائل به رودربايسـتی 
و مالحظـه  ايـن و آن و ترس و ضعف و عقب نشـينی نبـود؛ او هم همان طور 
كـه اميرالمؤمنيـن توصيه فرموده بود كه: »ال تستوحشـوا فـی طريق الهدی 
لقلّـة اهلـه«،از تنهايی نمی ترسـيد؛ از اين كـه تنها بماند، نمی ترسـيد، واهمه 
نداشـت؛ حـق با اوسـت، پس خدا با اوسـت. با مجاهدت حركت كـرد، خدای 
متعـال هـم ملت ايران و ملت های مسـلمان را بـا او در دل و در جوارح همراه 

كـرد و ديديـد چه حركت عظيمی بـه وجود آمـد. امام اين جـوری بود.10
حّجت االسـالم اشـراقی: بعـد از آزادی امـام از تهـران و رفتـن ايشـان به قم، 
روزنامـه اطالعـات نوشـته بود: روحانيت با دولت سـازش كـرد. امام وقتی كه 
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متوجه موضوع شـدند، تصميم گرفتند فردای آن روز اين خبر دروغ را تكذيب 
كننـد. دولـت طاغـوت هم پی بـرده بود كـه اين صحبـت برای آن هـا گران 
تمـام می شـود؛ بـه هميـن خاطر يـک نفر از رؤسـای سـازمان امنيـت به نام 
مولـوی را به قم فرسـتادند تـا با امام صحبت كند و ايشـان را متقاعد كند كه 
از صحبـت دربـاره ايـن خبـر بپرهيزند. او خطـاب به امام گفـت: ديديد عرض 
كـردم ايـن حبـس و زنـدان تمـام می شـود و شـما هم بـه قم تشـريف می 
بريـد؟ امـام در جـواب گفتند: من هيچ اصراری نداشـتم كه به قـم بيايم، زيرا 
در ايـن جـا وظايفـم بيش تـر اسـت و در آن جا كم تر بـود. بعد آن مرد شـروع 
بـه اظهـار عالقـه و محبت هـای عجيـب و غريـب كـرد و گفـت: مـا خيلی 
ارادتمنديم و دسـتگاه دولت خيلی به شـما عالقه دارد و شـخص شـاه به شما 
عالقـه دارد و مملكـت مرجع می خواهـد و. . . چاكر هم آمده اسـت خدمتتان 
عـرض كند كه از سـخنرانی فـردا صرف نظركنيد و ما هم قـول می دهيم كه 
بعـد از ايـن به اوامرتان توجه كنيـم. امام بدون هيچ رودربايسـتی فرمودند: دو 
دو تـا، چهـار تـا! يا اين كه شـما بـه آن روزنامه ديكته كرده ايد كه بنويسـد، و 
ظاهـراً هـم هميـن طور اسـت، يا اين كه خودش گفته اسـت. اگر شـما گفته 
باشـيد، با شـما طرف هسـتم و در صورتی كه شـاه اين كار را كرده باشـد، با 

او طرف هسـتم.11

صبرواستقامت

 
مقـام معظـم رهبـری: امـواج سـهمگين در مقابـل او چيـز كم اهميتـی 
محسـوب می شـدند. هيـچ حادثه  سـنگينی نبـود كـه بتواند او را شكسـت 
دهـد و او را بـه خضـوع در مقابل آن حادثـه وادار كند. در همـه حوادث تلخ 
و سـختی كـه در زمـان ده سـاله رهبـرِی آن بزرگـوار پيـش آمـد كه خيلی 
زيـاد هـم بـود، امـام از همه  آن هـا بزرگ تر بـود. هيچ كـدام از ايـن حوادث 
آن جنـگ، آن حملـه  امريـكا، آن توطئه های كودتـا، آن ترورهای عجيب و 
غريـب، آن محاصـره  اقتصـادی، آن كارهای عظيم و عجيـب و غريبی كه 
دشـمنان با شـكل های مختلـف می كردند نمی توانسـت اين مرد بـزرگ را 
دچـار احسـاس ضعـف و شكسـت كنـد او از همـه  ايـن حـوادث، قوی تر و 

بزرگ تـر بـود.12


11- پابه پای آفتاب، ج 2، ص 236 ـ 235
1389/08/02 -12
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حّجت االسـالم انصـاری: شـبی كه خبر شـهادت دكتر بهشـتی و يارانش به 
دفتـر امـام رسـيد نمی دانسـتيم ايـن خبـر را چگونه به گـوش امام برسـانيم، 
چون امام شـهيد بهشـتی را از جان و دل دوسـت داشـتند. به راديو تلويزيون 
اطـالع داده شـد كـه خبر را شـب پخش نكنند، چـون امام آخر شـب اخبار را 

گـوش می كردند. 
قـرار شـد فـردای آن روز حـاج احمـد آقـا و آقـای هاشـمی بيايند بـه نحوی 
خبـر را به امـام اطـالع دهنـد كـه بـرای امام سـكته ای پيـش نيايـد. در خانه 
هـم سـفارش شـد كـه راديـو را از باالی سـر امـام بردارند، چـون ممكن بود 
خبر، سـاعت هفت يا هشـت صبح پخش شـود. جالب اين جاسـت كه وقتی 
خانم هـا قبـل از سـاعت هفـت می رفتند كـه راديـو را بردارنـد، امام بـه آن ها 

می فرمايند: 
راديـو را بگذاريد سـر جای خود، مـن جريان را از راديوهای خارجی شـنيدم. و 
جالب تـر ايـن كه وقتی حـاج احمد آقا و آقای هاشـمی خدمت ايشـان رفتند، 
امـام بـه آن ها دلـداری دادند و فورا دسـتور تشـكيل مجلس ترميـم كابينه و 

انتخـاب رئيس ديـوان عالی را صـادر فرمودند.13

آرامشبخشیبهمسؤوالن

 
حّجت االسـالم امـام جمارانـی: شـبی كـه كودتای نـوژه پيش آمـد، آقای 
خامنـه ای و آقـای هاشـمی خدمـت امـام رسـيدند و بـه ايشـان پيشـنهاد 
كردنـد بهتـر اسـت شـما از ايـن جـا به جـای ديگـر منتقـل شـويد. امام 
فرمودنـد: مـن از ايـن جـا يک قدم بـر نخواهم داشـت. به ايشـان عرض 
شـد: جـان شـما در خطـر اسـت. بـاز ايشـان فرمودنـد: نـه! مـن در خطر 
نيسـتم شـما برويـد، هـم از خودتـان محافظـت كنيـد و هـم از راديـو 
تلويزيـون و بگوييـد كـه ايـن جـا هـم يـک دسـتگاه بگذارنـد كـه اگـر 

خواسـتم پيامـی بدهـم آماده باشـد.14

نظموانضباط

 
خاطـره اول: ايامـی كه ما در نجف بوديم سـاعتمان را بـا كارهای امام تنظيم 
می كرديـم؛ يعنی آن موقعی كه ايشـان كاری انجـام می دادند ما می فهميديم 
كـه سـاعت چنـد اسـت. امام دو و نيم سـاعت پـس از مغرب از منـزل بيرون 
می آمدند و سـه سـاعت از شـب گذشـته، بدون كم و زياد به حرم می رفتند و 
ايـن اواخر كه مأمورين امنيتی مراقب ايشـان بودند خيالشـان راحـت بود؛ امام 
كـه داخـل حرم می شـدند مأمورين پـی كار خود می رفتند، چون می دانسـتند 

امام چه سـاعتی بيـرون می آيد، همان وقت برمی گشـتند.15


خاطـره دوم: بـرادران فيلمـی را از برنامه هـای انقالب به فرانسـه آورده بودند، 
پيشـنهاد كردنـد به امـام بگوييم كه بعد از شـام فيلـم را ببيننـد. رفتم عرض 
كـردم: شـام آماده اسـت بيـاورم؟ امـام به سـاعت نگاه كـرده و فرمودنـد: ده 
دقيقه به وقت شـام مانده اسـت. سـاعات روز و شـب امام چنان تقسـيم بندی 

13- برداشت هايی از سيره امام خمينی قدس سره، ج 2، ص 272
14- روزنامه جمهوری اسالمی ويژه اربعين ارتحال امام

15- حّجت االسـالم ناصـری: برداشـت هايی از سـيره امـام خمينـی قـدس سـره، ج 2، 
ص 25

شـده بود كه ما بدون اين كه ايشـان را ببينيم می توانسـتيم بگوييم كه االن 
مشـغول چه كاری هستند.16

مردمیبودن

 
مقـام معظـم رهبـری: او معتقد به مـردم بود؛ حقيقتـاً به آرای مـردم اعتقاد 
داشـت. او بـه نظـر و به رأی مردم اعتقاد داشـت. . . به مـردم از صميم قلب 
عالقـه داشـت؛ بـه مـردم عشـق می ورزيـد و آن هـا را دوسـت می داشـت. 
. . . انقـالب كـه پيـروز شـد، امـام می توانسـت اعـالن كنـد كـه نظـام ما، 
يـک نظـام جمهـوری اسـالمی اسـت؛ از مـردم هم هيـچ نظـری نخواهد؛ 
هيچ كـس هـم اعتراضـی نمی كـرد؛ امـا ايـن كار را نكـرد. دربـاره اصـل و 
كيفيـت نظـام، رفرانـدم راه انداخـت و از مـردم نظـر خواسـت؛ مـردم هـم 
گفتنـد »جمهـوری اسـالمی«؛ و اين نظام تحكيم شـد. بـرای تعيين قانون 
اساسـی، امـام می توانسـت يک قانون اساسـی مطـرح كند؛ همه  مـردم، يا 
اكثريـت قاطعـی از مردم هـم يقيناً قبول می كردند. می توانسـت عـّده ای را 
معّيـن كنـد و بگويـد اين هـا بروند قانـون اساسـی بنويسـند؛ هيچ كس هم 
اعتـراض نمی كـرد؛ امـا امام ايـن كار را نكرد. امـام انتخابات خبـرگان را به 
راه انداخـت و حّتـی عجلـه داشـت كـه اين كار هرچـه زودتر انجـام گيرد. . 
. . دو مـاه از پيـروزی انقـالب نگذشـته بود كه اولين انتخابـات يعنی همان 
رفرانـدم جمهـوری اسـالمی را بـه راه انداخت. يكـی، دو ماه بعـد، انتخابات 
خبـرگان قانـون اساسـی بـود. چند مـاه بعـد، انتخابـات رياسـت جمهوری 
بـود. چنـد مـاه بعـد، انتخابـات مجلس بـود. در يک سـال كه همان سـال 
58 باشـد امـام چهـار بـار از آرای مـردم برای امـور گوناگون استفسـار كرد: 
بـرای اصـل نظـام، بـرای قانـون اساسـی نظـام كه قانـون اساسـی يک بار 
خبرگانـش انتخاب شـدند، يک بار خود قانون اساسـی به رأی گذاشـته شـد 
برای رياسـت جمهوری و برای تشـكيل مجلس شـورای اسـالمی. امام به 
معنـای واقعـی كلمـه معتقد بـه آرای مـردم بود؛ يعنـی آن چه را كـه مردم 

می خواهنـد و آرائشـان بـر آن متمركز می شـود.17


حّجت االسـالم حاج سـيداحمد خمينـی: يـک روز بعـد از ظهـر حـدود هفت 
الی هشـت موشـک به اطـراف جمـاران اصابت كـرد. من خدمت امـام رفتم 

16- مرضيـه حديـده چـی دبـاغ: برداشـت هايی از سـيره امـام خمينـی قـدس سـره، ج 
2، ص 9

1378/03/14 -17
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و عـرض كـردم: اگـر يـک مرتبـه يكـی از موشـک های مـا بـه كاخ صـدام 
بخورد و صدام طوری بشـود، ما چقدر خوشـحال می شـويم؟ اگر موشـكی به 
نزديكی هـای ايـن جا بخورد و سـقف پايين بيايد و شـما طوری بشـويد چه؟ 
امـام در پاسـخ گفتنـد: واهلّل من بيـن خودم و آن سـپاهی كه در سـه راه بيت 
اسـت، هيچ امتياز و فرقی قائل نيسـتم. واهلّل اگر من كشـته شـوم يا او كشته 
شـود، بـرای مـن فرقـی نمی كند. گفتـم: ما كـه می دانيـم شـما اين گونه ايد، 
اّمـا بـرای مـردم فرق می كند. امـام فرمودند: نـه! مردم بايد بداننـد اگر من به 
جايـی بـروم كـه بمب، پاسـداران اطـراف منزل مرا بكشـد و مرا نكشـد، من 
ديگـر بـه درد رهبـری اين مردم نخواهم خـورد. من زمانـی می توانم به مردم 
خدمـت كنـم كه زندگـی ام مثـل زندگی مردم باشـد. اگر مـردم يا پاسـداران 
يـا كسـانی كـه در اين محل هسـتند طوری شـان بشـود، بگذار بـه بنده هم 
بشـود تـا مـردم بفهمنـد همـه در كنار هم هسـتيم. گفتـم: پس شـما تا كی 
می خواهيد اين جا بنشـينيد؟ به پيشـانی مباركشـان اشـاره كردند و فرمودند: 

تازمانـی كه موشـک بـه اين جا بخـورد.18

خوشرفتاریبامردم

 
مقـام معظـم رهبـری: امتحان عجيبی بـرای امام و شـما مـردم به وجود 
آمـد. آن بزرگـوار بـه مردم با همان چشـمی نـگاه می كرد كه پيامبـران نگاه 
كـرده بودنـد. پيامبـران دنبـال آدم های برجسـته و ممتاز نبودند؛ بلكـه در پی 
انسـان های مؤمـن و توده  مردم می گشـتند؛ »خفضوا اجنحتهـم للمؤمنين«. 
امـام دنبـال خـواص نمی گشـت، به تـوده مـردم دل مـی داد، با آن هـا حرف 
مـی زد و بـا آن هـا رابطه داشـت؛ همان طـور كـه  اميرالمؤمنين بـه مالک 

اشـتر سـفارش می كرد.19


آيـت اهلل يـزدی: يـک بار يک روسـتايی گفته بود: يكـی از لباس هـای امام را 
كـه ايشـان در آن نماز خوانده باشـند، می خواهـم. و طوری اصرار كـرده بود و 
بـه عهده من گذاشـته بـود كه مـن خجالت می كشـيدم به امام بگويـم؛ ولی 
ناچـار موظـف شـدم بگويـم. يک بـار كه خدمـت امام بـودم، كارم كـه تمام 
شـد، عـرض كـردم: آقـا! يک مسـأله ديگر هسـت كـه من عـرض می كنم، 
هرطـور كـه نظرتـان اسـت عمـل كنيـد. بنده  خدايـی گفتـه اسـت كه يک 
لبـاس شـما را می خواهـد كـه بـا آن نمـاز خوانده ايـد؛ عبـا يـا هر چه باشـد. 
هميـن كـه حرفـم را زدم، ديدم امام با تبسـم و نهايت خوش رويـی فرمودند: 
اشـكالی نـدارد. بعد صـدا كردند و گفتند: آن عبـا را بياوريد. مـن واقعاً تعجب 
كـردم كـه اين شـخصيت، با اين عظمـت در برابر درخواسـت يكـی از مردم 
معمولی روسـتاهای اطـراف اصفهان، با نهايت خوش رويـی بالفاصله آن عبا 

دادند.20 را 

تواضعوفروتنی

 
مقــام معظــم رهبــری: شــبی در يــک جلســه خصوصــی، بــا دو ســه نفــر 

18- پابه پای آفتاب، ج 1 ص 86
1368/04/04 -19

20- پا به پای آفتاب، ج 4، ص 328

از دوســتان، منــزل مرحــوم حــاج احمــد آقــا نشســته بوديــم؛ ايشــان هــم 
ــد،  ــوی داري ــات معن ــما مقام ــا ش ــم: آق ــا گفتي ــی از م ــود. يك ــته ب نشس
مقامــات عرفانــی داريــد؛ چنــد جملــه ای مــا را نصيحــت و هدايــت كنيــد. 
ــود، در  ــا و اهــل ســلوك ب ــه اهــل معن ــا عظمتــی كــه آن گون آن مــرِد ب
مقابــل ايــن جملــه ســتايش گونه  كوتــاه يــک شــاگردش كــه البتــه همــه  
مــا مثــل شــاگردان و مثــل فرزنــدان امــام بوديــم؛ رفتــار مــا مثــل فرزنــد 
در مقابــل پــدر بــود آن چنــان در حــال حيــا و شــرمندگی و تواضــع فرورفت 
كــه اثــر آن در رفتــار و جســم و كيفّيــت نشســتن او محســوس شــد! در 
حقيقــت مــا شــرمنده شــديم كــه ايــن حــرف را زديــم كــه موجــب حيــای 
امــام شــد. آن مــرد شــجاع و آن نيــروی عظيــم، در قضايــای عاطفــی و 

ــود.21 ــا ب ــه متواضــع و باحي ــوی، اين گون معن


حّجت االسـالم امـام جمارانـی: امـام در حالـی بـه ايران وارد شـدند كه شـور 
و شـعف بـر مـردم حاكـم بـود و خود ايشـان هـم تعبير جالبـی در ايـن مورد 
دارنـد. بعـد از سـخنرانی در بهشـت زهـرا امام اظهـار تمايل كردنـد كه به 
داخـل جمعيـت برونـد. عكسـی هـم از امام هسـت كـه نـه عمامـه دارند و 
نـه عبـا، و وسـط جمعيـت گيـر افتاده انـد. امـام فرمـوده بودند: من احسـاس 
كـردم دارم قبـض روح می شـوم. تعبير امام اين بود كـه: بهترين لحظات من 
همـان موقعـی بـود كه زير دسـت و پای مـردم داشـتم از بين می رفتـم. اين 
نهايـت تواضـع و خلوص امام را می رسـاند كه اين طور نسـبت به مـردم ابراز 

احساسـات داشتند.22

پرهيزازریاکاریوتظاهر

 
مقـام معظـم رهبری: امام تعاليم اسـالم را بـرای مردم بيـان كردند؛ معنای 
حكومـت را بيـان كردنـد؛ معنـای انسـان را بيـان كردنـد و بـرای مـردم 
تشـريح كردنـد كـه چه بـر آن هـا می گـذرد و چگونه بايـد باشـند. حقايقی 

1378/03/14 -21
22- پابه پای آفتاب، ج 2، ص 245



31

را كـه اشـخاص جـرأت نمی كردنـد بگويند، ايشـان به طور صريـح - نه به 
شـكل درون گوشـی، نـه به شـكل شـب نامه، نه آن طـوری كـه گروه ها و 
احـزاب به صورت بسـته و سـلّول های حزبی و بـرای كادرهـای حزبی بيان 
می كننـد - روان، آسـان، در فضـا، بـرای عموم مـردم بيان كردنـد. اين بود 

كه مـردم پاسـخ گفتند.23


فاطمـه طباطبايـی: امـام دقيقـا بـه همـه دسـتوراتی كـه از ابتـدا داده بودند، 
عمـل می كردنـد و در واقـع خوْد همـان دسـتورات بودند، خود كتـاب اربعين 
حديث شـان بودنـد كه در زمان جوانی نوشـته بودند. اگر فرضـا از ريا صحبت 
كرده انـد و آن را نكوهـش كرده انـد، خود به شـدت از آن پرهيـز كرده اند. يادم 
می آيـد روزی پسـرم وارد خانـه شـد در حالـی كه سـر زانـوی شـلوارش پاره 
شـده بود و من آن را وصله كرده بودم. ايشـان فرمودند: چرا حسـن اين طور 
آشـفته اسـت؟ من بـه حالت شـوخی گفتـم: همين اسـت ديگر آقـا، زندگی 

است.  مستضعفی 
بالفاصلـه چهره شـان درهـم رفت و دوبـاره فرمودنـد: نخواهی كـه ريا كنی. 
گفتـم نـه، چرا ريـا؟. . . فرمودند: مواظب بـاش. اگر توّجه به ظاهر نباشـد. آن 
ارزش اسـت. اّمـا اگـر بخواهـی بگويـی من چنين هسـتم، اين رياسـت. امام 
ايـن جمـالت را بـا همـان شـدتی به مـن گفتند كه در سـن سی سـالگی در 

كتابشان نوشـته بودند!24

پرهيزازتبعيضوپارتیبازی

 
حّجت االسـالم علی اكبـر آشـتيانی: زمانـی كـه مرحـوم آيـت اهلل طالقانـی 
فهميدند فرزندشـان دسـتگير شـده اند، در اعتراض به اين موضوع، چند روزی 
از نظرهـا پنهـان شـدند. پـس از آن كه ايشـان خدمـت امام رسـيدند، امام به 
آقـای طالقانی گفتند: پسـر شـما يكی از منحرفان وابسـته بـه گروهک های 
چـپ اسـت و نبايـد اين قـدر از ايـن بابت كه دسـتگير شـده اسـت، ناراحت 
شـويد. سـپس اضافه كردند: واهلّل اگر احمد دچار كوچک ترين انحرافی باشـد 

و حكمـش مـرگ باشـد، من شـخصاً او را خواهم كشـت.25

مسؤوليتپذیری

 
سـيدمحمدجواد مهـری: يكـی از خدمتگـزاران جمهوری اسـالمی می گفت: 
خدمت امام رسـيدم و عرض كردم من از كار كردن خسـته شـده ام، كارهايم 
خيلـی زيـاد اسـت و توان انجـام آن هـا را ندارم، اگـر ممكن اسـت ديگری را 
بـه جـای مـن نصب كنيد تـا من كمـی اسـتراحت كنم. امـام در پاسـخ من 
فرمودند: اگر بناسـت كسـی دسـت از كار بكشـد و از وظيفه شـانه خالی كند 
من از شـما اولی هسـتم؛ چون با اين سـن پيری و خسـتگی فراوان، بيش تر 

نيـاز به آسـايش دارم. من شـرمنده شـدم و ديگر حرف نـزدم.26

1377/11/13 -23
24- برداشت هايی از سيره امام خمينی قدس سره، ج 3، ص 259

25- پابه پای آفتاب، ج 1، ص 253
26- مجله پاسدار اسالم، ش 33

احساسمسؤوليتدربرابرخالق

 
فريده مصطفوی: يک روز ايشـان پيامی خطاب به بسـيجيان نوشـته بودند و 
آن را بـرای پخـش بـه راديو و تلويزيون فرسـتاده بودند. ناگهان خواسـتند كه 
پيـام را قبـل از پخـش بازگردانند. من ديدم كـه واژه ای را تغيير دادند و گفتند: 
در پيـام چنيـن نوشـته بودم: مـن با تمـام هّمم به شـما دعا می كنم، لـذا آن 
را بـه بيش تريـن هّمـم تبديل كـردم. اين جمله دقيق تر اسـت. هرگز كالمی 
خـالف واقـع بـر زبـان و قلم جـاری نكردنـد و هرگاه كـه احتمـال می رفت 
آن گونـه كه نوشـته اند عمل نكنند، بالفاصلـه اقدام به تغيير عبـارات و واژه ها 

می كردند تا در پيشـگاه خالق متعال مسـؤول نباشـند.27

دلسوزیومحبتبههمگان

 
مقـام معظـم رهبـری: او اهـل خلوت، اهـل عبـادت، اهل گريه  نيمه شـب، 
اهـل دعـا، تضـّرع، ارتبـاط با خدا، شـعر و معنويـت و عرفـان و ذوق و حال 
بـود. آن مـردی كه چهره  باصالبتش دشـمناِن ملـت ايران را می ترسـاند و 
به خود می لرزاند آن سـّد مسـتحكم و كوه اسـتوار وقتی كه مسـائل عاطفی 
و انسـانی پيـش می آمـد، يـک انسـان لطيـف، يـک انسـان كامـل و يک 
انسـان مهربـان بـود. من اين قضيـه را نقل كرده ام كه يک وقـت در يكی از 

سـفرهای مـن، خانمـی خـودش را به من رسـاند و گفت از قول مـن به امام 
بگوييد كه پسـرم در جنگ اسـير شـده بود و اخيراً خبر كشـته شـدن او را 
برايـم آورده انـد. من پسـرم كشـته شـده، اما برايـم اهميت نـدارد؛ برای من 
سـالمت شـما اهميت دارد. آن خانم اين جمله را در اوج هيجان و احسـاس 
بـه مـن گفـت. من خدمـت امام آمدم و داخل رفتم. ايشـان سـِر پا ايسـتاده 
بـود و مـن هميـن مطلب را برايش نقل كـردم؛ ديدم اين كوه اسـتوار و وقار 

27- پابه پای آفتاب، ج 1، ص 126
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و اسـتقامت، مثـل درخـت تنـاوری كه ناگهـان بر اثـر توفانی خم شـود، در 
خـود فرورفـت. مثل كسـی كه دلش بشـكند؛ روح و جان و جسـم او تحت 

تأثيـر ايـن حرف مادر شـهيد قرار گرفت و چشـمانش ُپر از اشـک شـد!28


يـک روز همـراه شـهيد حّجت االسـالم والسـلمين سـليمی كه از بيـت امام 
بـرای تقويـت روحيـه و ديـدار از رزمنـدگان اسـالم بـه جبهـه جنـوب آمده 
بودنـد، صحبـت از خصوصيـات امـام بـه ميان آمـد. ايشـان گفت: چنـد روز 
پيـش در محضر امام از جسـارت ها و اهانت های شـيخ علی تهرانـی در راديو 
بغـداد مطالبـی بـه عـرض امام رسـيد كه اين خبيث خيلی به شـما جسـارت 
می كنـد. صحبـت مـا كـه تمام شـد، آقـا فرمودنـد: اتفاقـا چنـد روز قبل من 
بـه يـاد ايشـان بـودم و بـرای او دعا می كـردم. امام حتی نسـبت بـه هدايت 

مخالفـان و دشـمنان تـا اين قـدر احسـاس دلسـوزی می كردند.29

دشمنستيزی

 
مقـام معظم رهبـری: در يک مورد ديگـر، يک وعده ای در مـورد پايان جنگ 
تحميلـی، يكی از دولت های وابسـته به آمريكا داده بـود، بحث صدها ميليارد 
يـا هـزار ميليـارد در ميـان بـود، امام اعتنايـی بـه آن نكردند، اعتمـاد نكردند. 
مـا حـاال در قضايـای گوناگـون جاری خودمـان داريـم همين معنـا را لمس 
می كنيـم، می بينيـم كه چطـور نمی شـود به وعده  مسـتكبرين اعتمـاد كرد، 
بـه حرف هايـی كه در جلسـه  خصوصـی می زنند نمی شـود اعتماد كـرد، اين 
را داريـم لمـس می كنيـم. امـام آن را جـزِو خطـوط اصلـِی كار خود قـرار داد، 
اعتمـاد بـه خـدا، بی اعتمادی به مسـتكبران. ايـن البّته به معنـای قطع رابطه  
بـا دنيا نبود، ]چون [ سـران كشـورها به مناسـبت های مختلف بـرای امام پيام 
تبريـک می فرسـتادند، امـام هم به پيـام تبريک آن ها جـواب مـی داد. ارتباط 
اين جـوری، در حـّد معمـول، مؤّدبانـه و محترمانـه وجود داشـت اّما هيچ گونه 
اعتمـادی به مسـتكبرين و قلدران و تبعـه و دنباله روان آن ها وجود نداشـت.30


حّجت االسـالم محتشـمی: امـام بـه دقـت موضع گيـری سياسـی دشـمن 
را بررسـی می كردنـد. ايشـان دسـتور داده بودنـد كـه تمـام روزنامـه هـا، 
خبرگزاری هـا و اظهارنظرهـا در راديـو و تلويزيـون بررسـی شـود و هـر روز 
خالصـه ای از موضع گيری هـای آنـان نسـبت به انقالب، اسـالم و مـردم به 
ايشـان داده شـود. امـام هـر روز دقيقـاً اين امـور را مطالعـه و تجزيه و تحليل 
می كردنـد، اظهارنظـر صريـح ايشـان ايـن بـود: ما بايـد آن چه را كه دشـمن 
تبليـغ می كنـد و پسـنديده می دانـد، برخالف آن عمـل كنيم و آن چـه را كه 

مذمـت كـرده و عليـه آن تبليـغ می نمايـد، عمـل كنيم. 
در مـورد بازگشـت امـام به ايـران، در آن مقطع خاص، همـه تجزيه و تحليل 
می كردنـد و نظـر می دادنـد كـه نبايد رفت. دشـمن به شـدت بر اين مسـأله 
اصـرار داشـت و متأسـفانه تقريبـاً تمام دوسـتان نيـز تحت تأثير هميـن جّو، 
تحليل هـا و اسـتدالل ها بودنـد. ايـن افـراد اصـرار داشـتند كه امـام در ايـن 
موقعيـت نبايد برگـردد. امام فرمودنـد: وقتی من ديدم دنيـا مخالفت می كند، 

فهميدم ايـن راه حق اسـت.31

1378/03/14-28
29- غالم علی رجايی: برداشت هايی از سيره امام خمينی قدس سره، ج 2، ص 211
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31- پا به پای آفتاب، ج 2، ص 156 ـ 155

نترسيدنازدشمن

 
مقـام معظـم رهبـری: اوائـل انقـالب. . . در يک قضيه  بسـيار مهمـی، من و 
دو نفـر ديگـر كـه آن روز عضـو شـورای انقالب بوديـم، از تهـران رفتيم قم 
خدمـت امـام. . . تا نظر ايشـان را نسـبت بـه آن قضيه و اقدام مهم بپرسـيم. 
وقتـی قضيـه را بـرای ايشـان شـرح داديـم، امـام رو كردند بـه مـا، گفتند از 
آمريـكا می ترسـيد؟ گفتيـم نـه. گفتند پـس برويد اقـدام كنيد. ما هـم آمديم 
اقـدام كرديـم و موفق شـديم. اگـر ترس آمد، اگـر طمع آمد، اگـر غفلت آمد، 
اگـر گرايش هـای انحرافی پا در ميان گذاشـت، كارها مشـكل خواهد شـد.32


خاطـره اول: عالمـه جعفـری می گويـد كه شـخص دانشـمند بسـيار موثقی 
بـرای اين جانـب نقـل كـرد كـه بـا عـده ای از فضـال در حضور امام نشسـته 
بوديـم، سـخن از هـر دری دربـاره قدرت هـای بـزرگ دنيا می رفت كـه امام 
فرمودنـد: »مـن تاكنـون به يـاد ندارم از چيزی يا كسـی ترسـيده باشـم، جز 

خداوند متعـال«33


خاطره دوم: در جريان تصرف النه جاسوسـی، اكثر مسـؤولين مخالف بودند و 
هـر روز مسـأله تـازه ای مطرح می كردنـد. يكی می گفت: با آمريكا نمی شـود 
جنگيـد. ديگـری می گفـت: آمريـكا در منطقـه نيرو پيـاده كرده اسـت. يكی 
می گفـت: نـاوگان آمريكا آمده اسـت. ولـی امام فرمودنـد: آمريكا هيچ غلطی 

نمی توانـد بكند.
 لـذا وقتـی يكـی از شـخصيت های انقـالب از توطئه ها پيش امـام گله كرد، 
امـام بـا آرامی دسـت به سـينه ايشـان زد و فرمـود: تو چرا می ترسـی؟ هيچ 

نمی شـود!34 طوری 

1391/09/21 -32
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ص 305
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تکليفگرایی

 
مقـام معظـم رهبـری: امـام از روز اول فرمـود: مـا مأمـور به تكليفيـم، نه به 
نتيجه؛ اين، عين اخالص اسـت؛ محض اخالص اسـت؛ فقط برای خداسـت 
كـه ذره  ای قدرت طلبـی و جلـب حطام مـادی در اين چنين دلی وجـود ندارد. 
امـام بـه تكليـف خـود كه مأموريـت او بـود عمل كرد، خـدا هم نتيجـه را به 
او داد: دنيـا از صـدای امـام ُپر شـد. مـا آن روزها نه بلـد بوديم تبليغات بكنيم، 
نـه ابزارهـای تبليغاتـی در اختيار انقالب و نظـاِم نوپا بود، بـا اين وصف، وقتی 
كسـی بـه هـر نقطـه  ای از دنيای اسـالم و حّتی بيـرون از دنيای اسـالم قدم 
می گذاشـت، نفـس امـام، نـام امام، يـاد امـام را در آن جا زنده می ديـد؛ خداوند 

متعـال اين گونـه بـه كلمه طيبه بركـت می دهـد و آن را پيـش می برد.35

تقوانسبتبهقضاوتدربارهاشخاص

 
مقام معظم رهبری: يكی از چيزهايی كه در همين زمينه ]مسـأله محاسـبات 
معنـوی و االهـی در خـط امـام[ وجود داشـت، رعايت تقوای عجيـب امام در 
همـه امـور بـود. تقوا در مسـائل شـخصی يک حرف اسـت؛ تقوا در مسـائل 
اجتماعی و مسـائل سياسـی و عمومی خيلی مشـكل تر اسـت، خيلی مهم تر 
اسـت، خيلـی اثرگذارتـر اسـت... يـک شـب در خدمـت امـام بوديـم. مـن از 
ايشـان پرسـيدم نظر شـما نسـبت به فالن كس چيسـت – نمی خواهم اسم 
بيـاورم؛ يكـی از چهره های معروف دنيـای اسـالم در دوران نزديک به ما، كه 
همـه نـام او را شـنيدند، همـه می شناسـند - امام يـک تأملی كردنـد، گفتند: 
نمی شناسـم. بعـد هم يک جملـه  مذمت آميـزی راجع به آن شـخص گفتند. 
ايـن تمام شـد. من فـردای آن روز يا پس فردا - درسـت يادم نيسـت - صبح 
بـا امـام كاری داشـتم، رفتم خدمت ايشـان. به مجـردی كه وارد اتاق شـدم و 
نشسـتم، قبـل از اين كـه من كاری را كه داشـتم، مطرح كنم، ايشـان گفتند 
كـه راجع به آن كسـی كه شـما ديشـب يا پريشـب سـؤال كرديـد، »همين، 
نمی شناسـم«. يعنـی آن جملـه مذمت آميـزی را كـه بعـد از »نمی شناسـم« 

گفتـه بودند، پـاك كردند. ببينيـد، اين خيلی مهم اسـت.36

رعایتعدالتاجتماعی

 
مقـام معظم رهبری: از مشـخصه های خـّط امام، عدالـت اجتماعی و كمک به 
طبقات مسـتضعف و محروم اسـت كه امـام آن ها را صاحـب انقالب و صاحب 
كشـور می دانسـت. امـام، پابرهنـگان را مهم تريـن عنصـر در پيروزی های اين 
ملت می دانسـت؛ همين طور هم هسـت و همان طور كه گفتيـم، امام به گفتن 
هـم اكتفا نكـرد. امام از همان اّول انقالب، جهاد سـازندگی، كميتـه امداد، بنياد 
مسـتضعفان، بنيـاد پانـزده خـرداد و بنياد مسـكن را به وجـود آورد و دسـتورات 
مؤّكـد بـه دولت های وقـت داد. عدالت اجتماعی، جزو شـعارهای اصلی اسـت؛ 

نمی شـود ايـن را در درجـه  دوم قـرار داد و به حاشـيه راند. مگر می شـود؟!37
1384/10/19 -35
1389/03/14 -36
1378/03/14 -37

عدممالحظهکاری

 
مقـام معظـم رهبـری: امام در حالـی وارد ايران شـدند كه جو مبـارزه الاقل 
در سـطوحی از ايده   هـای به   اصطـالح روشـنفكری ُپـر بـود؛ كـه حّتی خود 
روحانيـون امثـال ماهـا هـم در داغ كردن آن جو روشـنفكری و بـه عبارت 
دقيق   تـر، روشـنفكرزدگی دخالـت داشـتند؛ امـا امـام آمد و همـه    اين چيزها 
را شسـت و كنار گذاشـت! من احساسـات خودم را از همان سـخنرانی اول 
ايشـان در فـرودگاه بـه ياد دارم؛ واقعـاً حيرت كردم كه امـام اين مالحظاتی 
را كـه ماهـا داريـم، هيـچ نـدارد! ايشـان در آن سـخنرانی، اول از روحانيون    

اسـم آورد؛ كـه ماهـا اگر جای ايشـان بوديم، ايـن كار را نمی كرديـم! ما اگر 
می   خواسـتيم در آن وقت ها سـخنرانی بكنيـم، شـروع آن از روحانيون نبود؛ 
امـا ديديـم كـه امـام اصـاًل ايـن مالحظـه را نمی كنـد! در همـان ماه های 
اول پيـروزی انقـالب، امـام مسـأله    بی   حجابـی و حجاب را قاطـع گفت. آن 
وقت هـا مـا بـه عنوان اعضای شـورای انقـالب، گاهی در هيـأت دولت هم 
شـركت می كرديـم. مـن كسـانی را ديـدم كـه جـزو عناصر متديـن هيأت 
دولـت بودنـد، امـا به مـا می   گفتنـد اين چـه كاری بود كـه امام كـرد؛ حاال 
چـرا كـرد؟! امام اصاًل دچار رودربايسـتی نمی شـد. بنابرايـن، مالحظه   كاری 
و رودربايسـتی داشـتن، مطلقـاً بايد نباشـد؛ ايـن خواهد توانسـت آن خأل را 

در دانشـگاه ُپـر كند. 38

ادبهمراهبااقتدار

 
مقـام معظـم رهبـری: امام مؤّدبانـه حرف مـی زد اّما مواضع قاطع و روشـن 
خود را... بيان كرد. . . . سـران كشـورها به مناسـبت های مختلف برای امام 
پيـام تبريـک می فرسـتادند، امـام هم بـه پيام تبريـک آن ها جـواب می داد. 
ارتبـاط اين جـوری، در حـّد معمـول، مؤّدبانـه و محترمانـه وجود داشـت اّما 

1370/11/28 -38
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هيچ گونـه اعتمـادی بـه مسـتكبرين و قلـدران و تبعـه و دنبالـه روان آن هـا 
وجود نداشـت.39

اقتداردرتصميمگيری

 
مقـام معظـم رهبری: اين، بُعـد حاكم و رهبر بودن امام در موضع يک انسـان 
مقتـدر و يـک انسـان بااراده بود؛ انسـانی كـه اگر جنگ پيش بيايـد، می تواند 
تصميـم بگيـرد؛ اگر صلح هم باشـد، می تواند تصميم بگيرد. بـرای اداره  يک 

كشـور و بـرای مواجهه با دشـمنان، می تواند تصميم گيـری كند.40

رفتارمنصفانهبامخالفان

 
مقـام معظـم رهبـری: از اول انقالب در بين همين گروه     هايی كـه در دوران 
پيـش از انقـالب و در حوادث سـال های مبـارزات، همه در كنـار هم بوديم، 
اختالف هايـی بـه وجـود آمـد. امـام بـا همـه      ايـن اختالفات يـک جور 
برخـورد نكـرد. همين طور كـه در روش اميرالمؤمنين عـرض كرديم، روش 
امـام هـم هميـن جـور بود؛ يعنـی اول بـا مدارا، بـا نصيحـت؛ ليكن آن 
وقتـی كـه اقتضـا كـرد، برخـورد كـرد. يک گـروه مربـوط به دولـت موقت 
بودنـد و مشـكالت آن هـا بود، يک گروه آن كسـانی بودنـد كه عليه اليحه      
قصـاص آن حركـت را انجـام دادنـد، يـک گـروه حّتـی كار را بـه تـرور و 
درگيری     هـای خيابانـی كشـيدند؛ بـا هـر كـدام از اين هـا امام يـک نحوی 
برخـورد كرد. در سـطوح بـاالی حكومت هم بود؛ نخسـت     وزير بـود، رئيس 
جمهـور بـود، حّتی بعدهـا در اواخر عمر امام در سـطوح باالتـر از رئيس 
جمهـور هـم بـود. امام با كسـانی كـه احسـاس كردند نمی شـود بـا اين ها 
بيـش از آن مـدارا كـرد، برخـورد كردنـد. همه هم سـوابق انقالبی داشـتند، 
سـوابق مذهبـی داشـتند، خيلی     شـان هـم در سـطوح بـاال بودنـد؛ ليكـن 
خـوب، اين جـور شـد ديگـر؛ اين انشـعاب ها پيش آمـد. بعضی واقعاً بـا امام 
درافتادنـد؛ بعضـی نـه، اختـالف نظـری هم بـود، اما بـه درگيـری و دعوا و 
انشـعاب و انشـقاق نينجاميـد. بعضـی بـا امـام درافتادند و مـدارای امـام را 
نديـده گرفتنـد. امـام به هميـن گروهک منافقين كـه خواسـته بودند بيايند 
بـا ايشـان مالقـات كننـد، پيغـام دادنـد كـه اگر شـما بـه حق عمـل كنيد، 
مـن می     آيـم سـراغ شـما؛ اگر دسـت از ايـن كارهای خـالف برداريـد، خود 
مـن می     آيـم سـراغ شـما. يعنـی امـام تا ايـن حد بـا اين هـا مـدارا كردند و 
حـرف زدنـد. خـوب، وقتـی احسـاس خطـر شـد؛ بخصـوص آن وقتـی كه 
مسـأله، مسـأله رسـوخ دادن مبانـی غلـط در كالبـد نظـام و انقالب اسـت، 
ايـن ديگـر مثـل سـِم مهلـک اسـت. آن وقت امـام رعايـت نكردنـد، مدارا 
نكردنـد؛ برخـورد كردنـد. اين در مورد آن چيزهايی اسـت كـه در اختالفات 

بنيانی اسـت.41

1394/03/14 -39
1378/03/14 -40
1388/06/20 -41

پرهيزازغرور

 
مقــام معظــم رهبری: ببينيد، خرمشــهر وقتــی آزاد شــد، خوب، خيلــی پيروزی 
بزرگــی بــود- آن هايــی كــه درســت يادشــان هســت، ســال 61- خيلــی كار 
عظيمــی بــود؛ هــم از لحــاظ سياســی مهــم بود، هــم از لحــاظ نظامی بســيار 
پيچيــده و مهــم بــود، هــم از لحــاظ اجتماعــی و نــگاه عمومــی و دل مــردم، 
چقــدر مهــم بــود و تأثيــر داشــت. از همــه جهــت كار عظيمــی بــود. همــه، از 
جاهــای مختلــف آمدنــد. مــن آن وقــت رئيس جمهــور بــودم. آقايــان رؤســای 
جمهــور چنديــن كشــور- پنــج شــش تــا، هفــت تــا كشــور- آمدنــد ايــن جــا 
بــا مــا مالقــات كردنــد و صريحــاً بــه مــا گفتنــد كــه اآلن ديگــر وضــع شــما 
بــا گذشــته فــرق می كنــد؛ بعــد از ايــن فتــح بزرگــی كه انجــام گرفــت. يعنی 
اين قــدر ابعــاد داخلــی و خارجــی ايــن حادثــه عظيــم بــود. امــام واقعــاً يــک 
معلــم بــود. امــام يــک معلــم اخــالق بــود. تــا ايــن حادثــه  عظيــم، بــا ايــن 
عظمــت، بــا ايــن حجــم پيــدا شــد، از همــان ســاعت اول تــو خيابــان اثــرش 
در روحيــه  مــردم فهميــده شــد، امــام فــوراً درد را احســاس كــرد، درمانــش را 
بالفاصلــه داد: »خرمشــهر را خــدا آزاد كــرد«. ايــن معنايــش ايــن بــود كــه 
فرماندهــان مســلحی كــه ايــن همــه ســختی كشــيده بودنــد، اين همــه رنج 
ــوب و  ــدر شــهيدهای خ ــد، چق ــورده بودن ــا را خ ــد، آن خون دل ه ــرده بودن ب
بــزرگ مــا در هميــن فتــح بيت المقــدس داديــم، بــر اثر ايــن همــه مجاهدت، 
حــاال ايــن كار بــزرگ انجــام گرفتــه، اين ها مغــرور نشــوند. سياســيونی كه در 
مســاند قــدرت نشســته اند، از ايــن پيــروزی بزرگــی كــه در عرصــه سياســی 

برايشــان پيــدا شــد، بــر اثــر ايــن حادثــه مغــرور نشــوند. 42

1388/06/16 -42
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پناهملتومسؤوالندرمشکالتگوناگون

 
مقـام معظـم رهبری: مـا آن خانواده  بزرگ و فّعالی هسـتيم كـه اميد و اتكا 
و قـّوت قلبـش، بـه پدر]امـام[ ايـن خانـواده بـود. بـا بودنش، همـه  تكيه ها 
- بعـد از خـدا - بـه او بـود. هـر مشـكلی بـرای كشـور و مسـؤوالن پيش 
می آمـد، سرانگشـت هنرمنـد و كارآمـد او بـود كـه گـره را بـاز می كـرد. در 
جنگ و سياسـت خارجی و مسـائل داخلی و مسـائل اقتصادی و اجتماعی، 
ملـت و دولـت و مسـؤوالن، حقيقتاً پشتشـان به امـام بزرگوارمان گـرم بود. 
ايـن، واقعيتـی اسـت كه مـا ده سـال اين طور حركت و سـير كرديـم و اين 
كشـور را اداره نموديـم. . . . مكـّرر اتفـاق افتاد كه سـر قضايـای مختلف، با 
برادران مسـؤول می نشسـتيم و فكرهای مان را تبادل می كرديم و مشـكل 
را در مجموعـه ای می گذاشـتيم و خدمـت امـام می برديـم و او بود كه با 
نظـر صايـب و اراده  قـوی و ايمـان و تـوكل بی نظيـر خـود، مشـكل را حل 
می كـرد. خـدا شـاهد اسـت كـه در مـدت عمـر خـود، كسـی را در اين حد 
از تـوكل و حسـن ظن بـه خدا نديده و نشـنيده ام. او، مشـكل را حـل و گره 
را بـاز می كـرد. امـروز، ايـن پـدر خانـواده و آن مّتـكای محكم و كسـی كه 
خاطرمـان آسـوده بـود كـه در مشـكالت، بـه او مراجعـه خواهيم كـرد، در 

ميان ما نيسـت.43

حمایتازمسؤوالن

 
مقـام معظـم رهبـری: ببينيـد در طول يازده سـال زندگـی مبارك امـام در 
دوران انقـالب، چنـد دولـت سـر كار آمـد؟ امـام از همـه دولت هـا حمايـت 
كردنـد. از »دولـت موقـت« حمايـت كردند. بعـد، دولت شـهيد رجايی آمد؛ 

1368/05/12 -43

بازهـم امـام حمايت كردند. قبل از آن كه دولت شـهيد رجايی تنظيم شـود، 
حكومـت بنی صـدری بـود و بعـد از او، دولتـی كـه زمـان مـا بـود. در تمام 
دوره   هـا، امـام، از كسـی كه مسـؤول و رئيس دولت بـود، حمايت كردند. 
هـر دولتی كه سـر كار بود و هر نخسـت   وزيری كه سـر كار بـود، امام بدون 
هيـچ تفاوتـی حمايـت كردند. البته گاهی هـم به دولت ها اعتراض داشـتند. 
در زمـان خـود مـا، گاهی به دولت اعتراض داشـتند كه يا به وسـيله بنده به 
آن تذكر می دادند و يا خودشـان مسـتقيماً اعتراض شـان را به آن، منعكس 
می كردنـد. ايشـان در عيـن تذكـر دادن، از دولـت حمايـت می كردند؛ يعنی 
عيوبـی را كـه بـه نظرشـان می   آمـد، به طـور خصوصـی و محرمانـه تذكر 
می دادنـد، امـا در مأل عـام و در برابر افـكار عمومی، از هر دولتی كه بر سـر 
كار بـود، پشـتيبانی می كردنـد. مـن يک   وقـت در دوران رياسـت جمهوری، 
خدمـت امـام رفتم؛ اسـم فـردی را به زبـان آوردم و گفتـم می   خواهم چنين 
كسـی را بـه عنوان نخسـت   وزير معرفی كنم. ايشـان فرمودنـد: »هركس را 
كـه شـما معرفی كرديـد و از مجلس رأی اعتمـاد گرفت، مـن او را حمايت 
می كنـم.« در ديـدگاه امـام، بيـن زيـد و عمـرو، فرقـی نبـود. ممكن اسـت 
ايشـان بعضی از نخسـت   وزيران يا رؤسـای جمهور را شـخصاً مـورد عالقه    
خاصـی قـرار داده باشـند؛ امـا حمايت امـام، مربوط بـه عالقه  ايشـان نبود. 
می   فرمودنـد: ايـن شـخص، مسـؤول امـور كشـور اسـت و بار سـنگينی به 

دوش كشـيده و جلـو می   بـرد. ما بايـد از او حمايـت كنيم.44

دشمنشناسیودوستشناسی

 
مقـام معظـم رهبـری: امـام دو خصوصيـت ديگـر هم داشـت، كـه اين هم 
جـز بـا نورانيـت االهـی ممكن نبـود، و آن عبـارت بـود از: دشمن شناسـی و 
دوست شناسـی. در شـناخت دشـمن ها و دوسـت ها اشـتباه نكـرد. از اول 
دشـمن ها را شـناخت و آن ها را اعالم كرد و تا آخر هم در مقابلشـان ايسـتاد، 
و نيـز از اول دوسـت ها را شـناخت و آن هـا را اعـالم كـرد و تـا آخـر هـم از 

دوسـتی آن هـا منتفع شـد.45

دشمنیباکفارورحمتبادوستان

 
مقـام معظـم رهبـری: در آن لحظـه ای كه امـام ناراحتی قلبی پيـدا كرده 
بودنـد، مـا به شـدت نگـران بوديـم. وقتـی كه مـن رسـيدم، ايشـان انتظار و 
آمادگـی بـرای بـروز احتمالی حادثه را داشـتند. بنابرايـن، مهم ترين حرفی كه 
در ذهـن ايشـان بـود، قاعدتـاً می بايد در آن لحظه حسـاس به مـا می گفتند. 
ايشـان گفتنـد: قـوی باشـيد، احسـاس ضعـف نكنيد، بـه خدا متكی باشـيد، 
»اشـّداء علـی الكّفـار رحمـاء بينهـم« باشـيد، و اگر بـا هم بوديـد، هيچ كس 
نمی توانـد بـه شـما آسـيبی برسـاند. بـه نظـر مـن، وصيـت سـی صفحه ای 

امـام می توانـد در هميـن چنـد جمله خالصه شـود.

1371/01/07 -44
45- همان
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سادهزیستی

زندگی شـخصی آقا از سـادگی و سـالمت خاصی برخوردار است. اين سادگی 
بـه زندگـی نزديكان ايشـان نيز سـرايت كرده اسـت. آقـا و فرزندانشـان اهل 
تجمـالت نيسـتند. همين اعتقاد، آنـان را از سوءاسـتفاده از مقام و موقعيت باز 
داشـته اسـت. من اين سـادگی را در منزل ايشـان به تماشا نشسـته ام. روزی 
معظم لـه مـرا به كتابخانـه خود دعـوت كردند، مـن در آن جا يک ميز بسـيار 
سـاده و قديمـی ديـدم. در كنار ميز يک صندلـی كهنه بود. هـر دوی آن ميز 

و صندلـی، مربـوط به قبـل از پيروز انقالب اسـالمی بود. 
مقـام معظـم رهبـری در كتابخانه سـاده خود، هنـوز از همان ميـز و صندلی 

اسـتفاده می كنند. 

توجهویژهبهمعنویت

هرگـز مسـؤوليت های بـزرگ اجرايـی، مانـع عـروج معنـوی مقـام معظـم 
رهبری رهبری نيسـت. ايشـان در اوج خدمت در جايـگاه رهبری، از عبادت 
و توسـل غافـل نمی شـوند. معظم لـه پيش از رهبـری نيز در اين پهنه سـير 

می كردنـد. 
فعاليت هـای سياسـی و اجتماعـی، گاه مانعـی بـر سـر راه مسـائل معنوی و 
عبـادی می شـوند؛ امـا در زندگی آيت اهلل خامنه ای، سـير در ايـن عرصه نمود 
خاصی دارد. ايشـان سـوای از برنامه های معنوی روزانه و عبادت های شـبانه، 
گهگاهـی پـا به حريـم قدس رضـوی می گذارند و نيمه شـبی در جمكران به 

عشـق امام زمان می سـوزند. 

فاطمه عرب

 

درخشش آفتاب
 

حضـرت امـام خامنـه ای بـه تعبیـر امـام راحل عظیم الشـأن همچون خورشـید روشـنی بخش هسـتند. بیـان جلوه هایـی از منـش و روش 
حکومتـداری ایـن خورشـید فـروزان انقـالب می توانـد برای همه مسـؤوالن، درس آمـوز باشـد. در این نوشـتار، بخش هایی از شـیوه های 

حکومتـداری ایشـان را بـا اسـتفاده از کتـاب »در پرتـو خورشـید« و بـا حذف نـام راویان ایـن خاطـرات، تقدیم حضورتـان می کنیم.

اشـاره

جلوه هایی از روش حکومت داری امام خامنه ای
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ايشـان هرگز از توسـل بـه اوليای خـدا و عبادت هايی كـه باعث صفای قلب 
و روحانيت آدمی می شـود، غافل نيسـتند. 

معظم لـه نه تنهـا اين حضـور در درگاه ربوبـی و عبادت های عارفانـه را مانعی 
بـر سـر راه انجـام وظايـف خطيـر رهبـری نمی دانند، بلكـه ايـن عبادت ها را 
عاملـی برای موفقيت در عرصه خدمت می شـمرند كه مـا آن را فيض االهی 

می دانيم. 
چه شـب هايی كـه جمكران، ميزبان آقا بوده اسـت و مردم نيز شـاهد عبادت 
رهبـر فرزانـه خـود بوده اند و چه ايامـی كه مقام معظم رهبری در عشـق امام 
علـی بـن موسـی الرضا عليه السـالم سـوخته اند و مريـدان در حسـرت حـال 

مرادشـان، از خداونـد بزرگ درخواسـت چنين حضـوری كرده اند. 

تواضعوفروتنی

در همـه ديدارها، تواضع ايشـان را كامال احسـاس كـرده ام. روزی برای تعيين 
مسـؤولی بـرای نمايندگـی ولی فقيـه در سـپاه، بـا معظم له صحبت كـردم و 
نظـر خودم را نسـبت به فـردی كه برای اين مسـؤوليت در نمايندگی انتخاب 
كـرده بـودم، گفتم. ايشـان فرمودند: اگر از مـن نظر می خواهيد، من مصلحت 
نمی دانـم. علـت آن را هـم توضيح دادنـد. بعد، در زير نامـه - كه برای همين 

موضوع تقديمشـان كرده بوديم- نوشـتند: واالمر اليكم! 
من از اين نوع برخورد، واقعا خجالت كشـيدم و شـرمنده شـدم. نمی دانسـتم 
در برابـر ايـن تواضـع رهبـری، چـه بگويـم. بنـده بـه امـر معظم له به سـپاه 
پاسـداران آمـده ام، حـاال آقـا می فرماينـد: اگـر نظر مـرا می خواهـی، نظر من 

ايـن اسـت، اما واالمـر اليكم! 
در آن روز، مـن بـه ايشـان گفتم: همه اختيارات دسـت شماسـت. شـما امر 
بفرماييـد و بنـده انجـام می دهـم. يقينا برای ايشـان، پسـت رهبـری جاذبه 
نـدارد. ايشـان در ديـداری بـا خبـرگان فرمودنـد: روحيـه من همـان روحيه 
دوران طلبگـی در قـم اسـت. واقعا همين گونه اسـت؛ همـان روحيه ای كه 
معظم لـه در حجره مدرسـه فيضيه داشـتند، امـروز هم من همـان روحيه را 
در ايشـان احسـاس می كنـم. ايـن را من با تمـام وجود لمس كردم. ايشـان 
اگـر رهبـری را پذيرفتنـد، فقط به عنوان وظيفه و احسـاس مسـؤوليت بوده 

است. 

انتقادپذیری

دختـر هفـده سـاله ای از تهـران بـه نـام زينـب نـوری زاد، در نامه ای بـه مقام 
معظـم رهبـری می نويسـد: روز مقدس قـدس، مردی در ميـان خطبه ها بلند 
شـد، مثل اين كه نامه ای داشـت و شـما به گمـان مـن... او را در انظار هزاران 
هـزار، خـرد كرديـد! وی در ايـن نامه، از آيـت اهلل خامنـه ای می خواهد تا ذهن 

وی را در ايـن خصوص روشـن نمايند. 
مقـام معظـم رهبـری بـا تواضع، در پاسـخ بـه آن دختـر جوان می نويسـد: 
دختـر عزيـزم! از تذكر شـما خرسـند و متشـكرم و اميـدوارم خداوند همه ما 
را ببخشـد و از خطاهـای كوچـک و بـزرگ ما كه كم هم نيسـتند، درگذرد. 
مـن در بـاب آن چه شـما يـاد آوری كرده ايد، هيچ دفاعـی نمی كنم. و گاهی 
گوينـده از تلخـی لحـن خود به قدر شـنونده آگاه نمی شـود و در ايـن موارد 
همـه بايـد از خداونـد متعـال بخواهنـد كـه آن گوينـده را متوجـه و اصالح 
كنـد و اگـر ممكن شـود به او تذكـر دهند. توفيـق شـما را از خداوند متعال 

مسـألت می كنم. 

رعایتحقوقهمسایهها

مقام معظم رهبری در سـال 1374 به اسـتان قم سـفر كردند. محل اسـتقرار 
ايشـان، دفتـر معظم لـه بود. طبعـا به خاطـر حفاظت منطقـه، رفـت و آمدها 
كنتـرل می شـد. محدوديت هايی در اطـراف دفتر به وجود آمـده بود. معظم له 
برای همين مسـائل، برنامه ای با همسـايه ها داشـتند و در آن جلسـه، از همه 
آنـان به سـبب محدوديت های پيـش آمـده و كنترل ها، عذرخواهـی نمودند! 
كاش خانـه آيـت اهلل خامنـه ای در كنار خانـه ما بود. اين، جملـه ای بود كه بعد 

از آن ديـدار، بـر زبـان هزارها قمی جاری شـد. 

صميميتبامردم

وارد اتـاق مالقـات مقام معظم رهبری شـدم تا ديداری با مرادم تـازه كنم. در 
گوشـه اتاق نشسـته و منتظر قدوم مبارك آقا بودم. 

در هميـن هنـگام پيرمـردی روسـتايی بـا لباس هـای منـدرس و شـلواری 
كرباسـی و كوتـاه وارد شـد و كنـار من نشسـت و بـا لهجه خراسـانی، گفت: 

حـاج آقا كجاسـت؟ 
متوجه او نشدم. باز تكرار كرد. گفتم: مقام معظم رهبری را می گويی؟ 

گفت: بله! حاج آقا كی می آيد؟ 
گفتم: همين جا بنشين، االن تشريف می آورند. 

انتظـار بـه پايان رسـيد، مقام معظـم رهبـری وارد اتاق شـدند. بـا ورود آقا به 
اتـاق، پيرمـرد سراسـيمه بـه سـوی آقـا رفـت. باب گفـت و گـو باز شـد. ياد 

روزهـای خراسـان بـه خير! 
غـرق در ديـدار شـده بـودم. بزرگ ترين شـخصيت انقالب با يک روسـتايی 

سـاده، چـه صميمانـه می گويد و می شـنود! 

سوءاستفادهنکردنازموقعيت

در زمـان رياسـت جمهـوری آيت اهلل خامنه ای، ايشـان ماجرايـی را برای من 
تعريف كردند كه بسـيار شـنيدنی و جالب اسـت. 

معظم لـه فرمودنـد:روزی در دفتـر كارم نشسـته بـودم. تلفن زنـگ زد. مادرم 
پشـت خط بود، گوشـی را كه برداشـتم، با صدای خنده ايشـان رو به رو شـدم. 
علـت را پرسـيدم، مـادرم گفـت: چند روزی اسـت كـه در خانه هيـچ نداريم، 

پـدرت هم پولی نـدارد. 
ايـن داسـتان بـرای من بسـيار مهـم بود؛ پـدر و مـادر رئيس جمهور كشـور، 

پـول و غـذا ندارند. 
ماجـرای مذكـور نشـان از ساده زيسـتی در خانه مقـام واليت دارد. ايشـان در 
خانـه بسـيار سـاده زندگـی می كننـد و هيـچ فردی تـا به حـال نتوانسـته از 
موقعيـت معظم له سوء اسـتفاده كنـد. چه افتخـاری برای ملت مهم تـر از اين 

كـه چنين شـخصيت ارزشـمندی رهبری آنـان را به عهـده دارد. 

مقابلهباآقازادگی

يكـی از مسـؤوالن نظامی، دسـتور تصرف مكانـی را صادر كرده بـود. گر چه 
حـق بـا او بود؛ اما شـيوه اقـدام، قانونی نبود. 

سـازمان قضايی نيروهای مسـلح گزارش حادثه را تنظيم كرد و خدمت مقام 
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معظـم رهبـری ارسـال نمود. ايشـان در زيـر آن گـزارش، مرقـوم فرمودند: با 
متخلـف برخورد كنيد، ولو پسـر من باشـد! 

بیتوجهیبهدنيا

در زمـان جنـگ، همراه آيت اهلل خامنـه ای برای بازديد از لشـگر 21 امام رضا 
عليه السـالم جبهه شديم.  ايشـان قبل از حركت فرمودند: ماشين كم بياوريد! 
يكـی يا دو ماشـين كافی اسـت! وقتی از اهواز خارج شـديم، ديديـم حدود ده 
ماشـين ديگر پشت سر ماشـين ما در حال حركت هسـتند. آيت اهلل خامنه ای 
بـه راننـده فرمودند: توقف كـن! و بالفاصله به من گفتند: از ماشـين دومی به 
بعـد يـا به اهـواز برمی گردند و يـا اگر قصد آمـدن دارند، خودشـان به تنهايی 
می آينـد. چه دليلی دارد كه پشـت سـر مـن راه افتاده انـد؟! اگر رئيس جمهور 
بـا يک كاروان ماشـين حركت كند، سرمشـقی بـرای ديگران می شـود. برای 

من يک يا دو ماشـين كافی اسـت! 

زهدوتقوا

دربـاره حضرت امـام خمينی رحمت اهلل عليه، بارها شـنيده بوديم كه معظم له 
يـک قـدم برای مرجعيت برنداشـتند. امـروز ما همان خصيصه را در شـخص 
آيـت اهلل خامنـه ای می بينيم. ايشـان هم يک قدم برای مرجعيت برنداشـتند. 
بـا وجـود اصـرار فـراوان مـردم، هنـوز مقـام معظـم رهبـری از دادن رسـاله 

می كننـد.  خـودداری 
در روزهـای آغازيـن رهبـری ايشـان - مـرداد 1368 - كـه هنـوز مراجـع 
بزرگـواری چـون حضـرات آيات خويی، گلپايگانی، مرعشـی نجفـی و اراكی 
در قيـد حيـات بودنـد، يكـی از افراد حاضر در جلسـه، به مقـام معظم رهبری 

گفـت: برخـی شـما را به عنـوان مرجـع تقليد مطـرح می كنند. 
ايشـان فرمودنـد: مـن مطلقا مطرح نيسـتم! همين بـار رهبری كـه بر دوش 
مـن گذاشـته شـده اسـت، را هم نمی خواسـتم؛ امـا وقتی تكليف شـد، خذها 
بقـوة. اميـدوارم بتوانـم هميـن بار سـنگين را به مقصد برسـانم. من دوسـت 

نـدارم كسـانی كـه منسـوب به ما هسـتند، در اين مسـير گامـی بردارند! 
بعدهـا كه شـرايط بـه گونه ای ديگر شـد و اصرارهـا فراوان شـد، مقام معظم 
رهبـری پذيرفتنـد كه مرجعيت شـيعيان خـارج از كشـور را بپذيرنـد؛ ولی در 

رابطـه با داخـل فرمودند: مراجـع بزرگوار ديگری هسـتند. 

عملبهوظيفه

يكـی - دو مـاه پـس از انتخاب آيـت اهلل خامنه ای بـه رهبری، بنده بـه ديدار 
ايشـان رفتـم. قبل از شـروع به جلسـه كاری، بـه معظم له گفتم: چطور شـد 
كـه چنيـن وضعی پيش آمد؟! می خواسـتم قدری داسـتان رهبـری را از زبان 

خود ايشـان بشنوم. 
مقـام معظـم رهبری فرمودنـد: فالنـی! آن روزی كه مجلس خبـرگان درباره 
جانشـين امـام رحمـت اهلل عليـه بحث می كـرد، مـن هيچ فكری نسـبت به 
خـودم نداشـتم و اصال تصور نمی كردم كه خبـرگان چنين تصميمی بگيرند. 
نيمـه اول اجـالس - صبـح تـا ظهر - بـه من ايـن طور فهمانـد كه ممكن 
اسـت اسـم بنـده مطـرح شـود. مـن ظهر بـه منـزل آمـدم، دور ركعـت نماز 
خوانـدم و بـا حالت اسـتغاثه و نالـه و زاری، از خداوند درخواسـت كردم كه اين 

مسـؤوليت را روی دوش مـن قـرار ندهد! 
مـن كم تـر به يـاد دارم كه برای تقاضايی چنين اسـتغاثه و تضّرعـی به درگاه 

خداونـد كرده باشـم. من به شـدت و با تمـام وجود، از خداوند می خواسـتم كه 
بـرای اين مسـؤوليت روی دوش من قرار نگيرد. 

در عصـر آن روز مجلـس خبـرگان اصال به نظر من و قبول يـا عدم قبول من، 
كاری نداشـت. كار بـا آن كيفيت انجام شـد. گرچه مـن از صميم قلب داوطلب 
ايـن كار نبـودم؛ ليكـن وقتی ديدم كه اين مسـؤوليت، شـرعا و قانونـا بر دوش 
مـن قـرار گرفت، تصميـم گرفتم به تمام و كمـال، به ايـن وظيفه عمل كنم. 
ايـن روش، نشـان از عـدم دنياگرايـی و قدرت طلبـی آقـا دارد؛ اما چـون پای 

وظيفـه پيـش می آيد، ايشـان تسـليم عمـل به وظيفه اسـت. 

رعایتبيتالمال

يكـی از مسـؤوالن دفتـر معظم له نقل كـرد: روزی در منزل ايشـان قند تمام 
شـده بـود. بـه معظم لـه عرض شـد: آيا اجـازه می دهيد مقـداری قنـد از دفتر 

برای منـزل بياوريم؟ 
مقـام معظـم رهبـری فرمودند: قنـد دفتر مربوط بـه مراجعين اسـت و ما بايد 

از جـای ديگـری اين قنـد را تهيه كنيم. 
ايـن دقـت را تنهـا در زندگی بـزرگان دين می توان يافت. اين حركت نشـان 

از اوج عظمـت و تقوای معظم له دارد. 

تدبيرومدیریت

در بحـران جنـگ خليج فارس - در سـال 1369 - مقـام معظم رهبری ابالغ 
فرمودنـد واحدهـای نظامی در منطقه جنوب و غرب گسـترش پيدا كنند.

روزی در منـزل ایشـان قنـد تمـام شـده بـود. بـه معظم لـه 
عـرض شـد: آیا اجـازه می دهیـد مقداری قنـد از دفتـر برای 

بیاوریم؟  منـزل 
مقـام معظم رهبـری فرمودند: قند دفتر مربـوط به مراجعین 

اسـت و مـا باید از جـای دیگری این قنـد را تهیه کنیم. 
ایـن دقـت را تنها در زندگی بـزرگان دین می تـوان یافت. این 

حرکت نشـان از اوج عظمت و تقـوای معظم له دارد. 
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مـا جزو واحدهايـی بوديم كه در منطقه جنوب، حوالی پادگان حميـد اردو زده 
بوديـم. ايـن حركت در پـی همان فرمان بود؛ فرمانـی كـه در آن آورده بودند: 
بـه هيـچ وجـه نبايـد پذيرفت كه كسـی حتی به انـدازه يک وجـب، به خاك 

ما تجـاوز كند. 
ايـن دسـتور قاطـع فرماندهـی كل قـوا، همه ما را هـم مصمم كـرده بود كه 
كوچک تريـن رخنـه و نفـوذ را نپذيريـم. مـا هـر آن چه در تـوان داشـتيم، به 

ميـدان آورديـم و آمـاده مقابله احتمالی با دشـمن شـديم. 
امريكايی هـا تصميم داشـتند بـا تصويب مصوبـه ای در كنگره خـود، از خاك 
جمهـوری اسـالمی ايران بـرای حمله به عراق اسـتفاده كنند. تدبيـر فرمانده 
معظـم كل قـوا و در پی آن، حضور گسـترده نيروها درمناطـق غرب و جنوب، 

امريكايی ها را از تصميمشـان بازداشت. 

قاطعيت

جمـع بيـن انعطـاف و قاطعيـت، از خصوصيـات رهبـری دينی اسـت. جامعه 
اسـالمی در يـک زمان بـه قاطعيت رهبر نيـاز دارد و زمانی نيز رهبری جامعه 

بايـد بـا انعطاف، مسـائلی را حـل و فصل كند. 
تشـخيص چگونگـی برخـورد در هر زمـان، كار رهبـری جامعه دينی اسـت. 
اين كار، كار بسـيار دشـواری اسـت. در زمان حاضر، اليق ترين شـخص برای 
تصـدی ايـن مسـؤوليت و بهترين فرد بـرای رهبری - كـه توانايی جمع بين 

انعطاف و قاطعيت را داشـته باشـد - آيت اهلل خامنه ای هسـتند. 
بعـد از رحلـت حضرت امام خمينـی رحمت اهلل عليه مسـتكبران جهانی برای 
لغـو حكـم اعدام سـلمان رشـدی - كه توسـط بنيانگذار جمهوری اسـالمی 
ايـران صادر شـده بود - فعاليت گسـترده ای را عليه ايـران آغاز كردند و برخی 

از كشـورها، سـفيران خود را از ايران فراخواندند. 
در پاسـخ بـه ايـن حركـت های قلدرانـه، مقام معظـم رهبری نه تنها تسـليم 
فشـارها نشـدند؛ بلكه با قاطعيت فرمودند: سـفيران فراخوانده شـده راهی جز 

ندارند!  بازگشت 
گـر چـه در آن روز ايـن قاطعيـت برای عـده ای غير قابل هضم بـود؛ اما مرور 
زمـان، آينده نگری و حسـن تدبير رهبری را روشـن كـرد و جهان بر تصميم 

قاطـع و پيش بينی آيت اهلل خامنـه ای آفرين گفت. 
با گذشـت زمان، همه سـفيران به كشـورمان بازگشـتند و نه تنها حكم اعدام 
سـلمان رشـدی لغـو نگرديد، بلكه عزتـی ديگر به عزت های مسـلمين ايران 

شد.  افزوده 

نظارتدقيقبرامور

مقـام معظـم رهبری نظارت دقيـق بر جامعه دارند، دشـمنان داخلی و خارجی 
را بـه خوبـی می شناسـند، و بموقـع و بـه طـور شايسـته، بـه هدايـت مـردم 

می پردازنـد. 
معظم لـه بـر ارگان های دولتـی و اوضاع و احوال كشـور، از راه هـای گوناگون 
نظـارت دارنـد و در موارد مختلف، با تذكرات و دسـتورهای خـود، تا آن جا كه 
امـكان دارد، مشـكالت را برطـرف می نماينـد؛ حتـی در مـواردی به مسـائل 

جزئـی نيز نظـارت دارند. 
ايشـان در يكـی از گفتارهـای خـود، فرمودند:... يكـی از مسـؤوالن را من در 
جايـی، در محضری ديـدم كه برخوردش با مردم قـدری متكبرانه بود. من به 
ايشـان پيغـام دادم. گفتم به ايشـان بگوييـد اگر می خواهد جبـران آن برخورد 
را نمايد؛ بايد مثل همان جايی ظاهر شـود - و به آن شـخص تحقيرشـده - 
بگوييد: بابا! من نوكر شـما هسـتم!... يک مسـؤول كشـور چه كاره اسـت؟! ما 

چه هسـتيم؟ فلسـفه وجودی ما چيسـت؟ غير از خدمت بـه مردم؟! 
مـا بايـد از چنيـن رهبـری قدردانی كنيم. چقـدر برخورد ايشـان دلسـوزانه و 

مردمـی اسـت. هميـن رفتارهـا ايشـان را در دل مـردم جای داده اسـت. 

نظموانضباط

نظـم و انضبـاط مقـام معظم رهبـری زبانزد خاص و عام اسـت. ايشـان يک 
فرد منظم و مرتب می باشـند و در صحبت ها و سـخنرانی های خود در جمع 

نيروهای مسـلح، همـواره همه را دعوت بـه نظم می كنند. 
گاهـی كـه برخـی بی نظمی هـا را می بيننـد، بـه شـدت ناراحت می شـوند و 
می فرماينـد: بی نظمـی نبايـد در نيروهای نظامـی باشـد. رفت و آمدها، حضور 

در سـر كار و وضـع ظاهـری نيروهای مسـلح بايد مرتب باشـد.
بارهـا در جلسـاتی كـه بـا نظاميـان داشـته اند، تاكيـد زيـادی روی نظـم و 
انضبـاط نموده انـد. رژه نيروهـای نظامـی را كـه كامال كنترل می كننـد و گاه 
كوچک تريـن و جزئی تريـن حـركات نيروهـا را بـه فرماندهـان آنان گوشـزد 

می نماينـد. 
اين دقت و توجه به مسـائل از سـوی فرماندهی معظم كل قوا، الگويی برای 

همه فرماندهان نظامی است. 

احترامبهقانون

هنـگام غبارروبـی مرقد مطهـر حضرت امـام رضا عليه السـالم ، خـدام حرم 
دسـتمال های سـفيد آغشـته بـه گالب نـاب را بـرای غبارروبـی بـه افـراد 

می دهنـد. 
مقـام معظـم رهبری ، توليت آسـتان قـدس رضوی را به آقای واعظ طبسـی 
سـپرده بودنـد؛ ولی با اين حال، برای برداشـتن پارچه متبـرك به غبار ضريح 

امام رضا عليه السـالم از او اجـازه می گيرند! 
احتـرام مقـام معظـم رهبری به قانون بـرای همه ما درس اسـت. ايشـان پس از 
كسـب اجازه از آقای واعظ طبسـی، در حالی كه چشم هايشـان پر از اشـک بود و 
به راز و نياز مشـغول بودند، با دقت، دسـتمال را تا كردند و در جيب خود گذاشـتند. 
بـرای مـا خيلی زيبـا بود كه آقـا در آن حال اين همه توجه دارند كه دسـتمال 

متبـرك را تا كننـد و با نظم كامل در جيب خـود قرار دهند. 
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هـر چنـد کـه بـه وقـت راه رفتن یـا ایسـتادن بر 
عصایـش تکیـه می کنـد، امـا هرگـز بـه وقـت 
اندیشـیدن، نوشـتن، سـخن گفتن و تصمیـم گرفتن جـز به خدا 
تکیـه نمی کنـد. اثبـات ایـن نـگاه دشـوار نیسـت؛ کافی اسـت 
بـه راه رفتـه زندگـی این بزرگ مـرد نگاهـی انداخت تـا معنای 
زندگـی بـر مبنای بینـش توحیـدی را فهمیـد. از آن روزی که او 
تنهـا و دسـت خالی وارد مدرسـه فیضیه شـد و در اتاقکی نمور 
سـکونت کرد، تا به امروز که آسانسـور به بـاال آوردن او از طبقه 
همکـف تـا دفتر ریاسـت یکـی از عظیم تریـن مراکز پژوهشـی 
جهـان تشـیع افتخـار می کند، کسـی نه تغییـری در تکیـه اش به 
خـدا و توسـلش به ائمـه اطهار)علیهم السـالم( دیده اسـت، و نه 
دسـت دراز کـردن به سـوی کسـی یـا وامدار شـدن به اندیشـه 
مکاتـب دست سـاز و تحریف شـده. به جـرأت می تـوان گفت، 
اگـر مؤسسـه امام خمینـی جز یک کتـاب و یک الگـو برای 
شـاگردان امـروز و مدیـران فرهنگی و افسـران جـوان جنگ نرم 
فـردا نداشـت، و آن کتاب هم، کتاب زندگـی عالمه مصباح و آن 
الگو، شـخص و شـخصیت او بـود، کفایت می کرد؛ شـخصیتی 
کـه شـاگرد مکتب امـام خمینـی و عالمـه طباطبایـی و آیت اهلل 
بهجـت رحمت اهلل علیهم اسـت، و با همة بزرگی، خـود را مرید 

رهبـر معظـم انقـالب می خواند.
بی شـک اگـر بهره گیـری از برداشـت های ایـن عالـم نواندیـش 
نسـبت بـه پدیده هـای نو نبـود، تنهـا بـه بخش هایـی از زندگی 
او بـه عنـوان »کتـاب«، »الگـو« و »اخـالق« کارگـزاران بسـنده 

می کردیـم.

اشـاره

 

شناخت ارزش های 
صحيح و واقعيت های جامعه

شرط عقاليی يك زمامدار
در گفت وگو با عالمه مصباح



  پويـا    در آغـاز از محضرتـان می خواهيـم بحثـی مفهوم شـناختی 
دربـاره اخـالق سياسـی و زمامـداری و رابطـه اخالق با سياسـت و 

زمامـداری بيـان بفرماييد. 
عالمه مصباح: در نگاه نخسـت، موضوع خيلی واضح اسـت، اما وقتی انسـان 
دقـت می كنـد، می بينـد در ايـن مقدمات مسـائلی هسـت كه بايـد قباًل حل 
شـده باشـد تا اين سـؤال ها جای خـودش را باز كند، مثل اينكـه اصالً  اخالق 
و سياسـت و زمامـدار يعنی چـه؟ رفتار زمامدار چـه ارتباطی با اخـالق دارد؟ و 
خيلـی چيزهای ديگر. شـايد در هيچ بخشـی از بحث های فلسـفی بـه اندازه 
فلسـفه اخـالق اختـالف وجود نداشـته باشـد. گاهی جواب هـای متناقض به 
يک سـؤال داده می شـود؛ مثـاًل درباره اينكـه  اخالق با سياسـت چه ارتباطی 
دارد و چـه نسـبتی بيـن حـوزه اخـالق با حـوزه سياسـت وجـود دارد؟ برخی، 
نسـبت بيـن آن ها را تباين  می داننـد و معتقدند رفتار سياسـی و رفتار اخالقی 
هيـچ ربطـی بـه هـم ندارنـد؛ در جامعه با يک مشـت گـرگ و كفتـار و روباه 
مواجـه هسـتيم كـه هـرج و مـرج ايجـاد می كننـد و مـا می خواهيـم اين ها 
كم تـر بـه جـان هـم بيفتنـد. هابـز، فيلسـوف معـروف انگليسـی، می گويـد 
انسـان ها گرگ هسـتند! بـا اين نـگاه، سياسـت، مديريت يک مشـت گرگ 
و كفتـار و روبـاه اسـت و طبعاً جای اخالق نيسـت. ايـن را ضميمه كنيد با آن 
كلمـه قصـار آقای ماكيـاول كه هدف وسـيله را توجيه می كند! با هر وسـيله 
ممكـن، هـرج و مـرج را كنترل كنيد. سياسـت يعنـی اين، و اصـالً  ربطی به 
اخـالق نـدارد. حـاال آن كسـی كه ايـن كار را می كنـد، اگر به اخـالق و دين 
هـم پايبنـدی دارد، ويژگی هـای شـخصی خـودش اسـت و ربطی بـه حوزه 
سياسـت نـدارد. ايـن با فرهنگ مـا خيلی مباينـت دارد، هرچند متأسـفانه در 
گروه هايـی از جامعـه مـا هـم رگه هايـی از اين طرز فكـر وجـود دارد و برخی 
تصـور می كنند كه سياسـت يعنـی مديريت زندگی مـادی مـردم، اما اخالق 
مربـوط بـه مسـائل روحـی و ملكات نفسـانی خود افراد اسـت و به سياسـت 
ربطـی نـدارد! ادعـای جـدا بـودن ديـن از سياسـت هـم از هميـن جا ناشـی 

می شـود؛ چـون بخش عمـده دين، مسـائل اخالقی اسـت. 
ايـن جـا بايـد بيـن گوينـده و شـنونده موضع واحـدی وجود داشـته باشـد و 
شـنونده بدانـد طبـق چه مبنايی بحـث می كنيم. بايـد بگوييم منظورمـان از 
اخـالق و سياسـت و زمامـدار چيسـت؛ منظورمان اين نيسـت كـه گرگی بر 

گرگ هـای ديگر مسـلط شـود.
بـه نظـر ما، هرگونه رفتـار معنادار مرتبط بـا ارزش های انسـانی، تحت عنوان 
اخـالق مطـرح می شـود و به آن هايی كـه رابطه مثبت با نتايـج دارد اخالقی، 
و بـه ضـد آن ضداخالقـی می گوييـم. طبق اصطالحـی ديگـر، اخالق فقط 
ملـكات اسـت و هـم اخالق خـوب داريـم و هم اخالق بـد. مراد از سياسـت 
هـم مديريت جامعه برای رسـيدن به اهداف مطلوب اسـت؛ يعنـی طراحی  و 
اجـرای نقشـه ها بـه گونه ای كه جامعـه را به اهداف مطلوب خود برسـاند. اگر 
اخـالق و سياسـت را اين گونـه معنا كنيم، می توانند جهات مشـتركی داشـته 
باشـند؛ يعنـی ممكن اسـت اهـداف ما در سياسـت بـا اهدافی كـه در اخالق 
در نظـر می گيريـم باهم ارتباط داشـته باشـند؛ ارتبـاط اتحاد يا عـام و خاص. 
بنابرايـن رفتـار سياسـت مدار يا زمامـدار صالح جامعه بايد به گونه ای باشـد كه 

جامعـه را به سـوی كماالت مطلوبش سـوق دهد. 

  پويـا    مبانـی معرفت شـناختی، هستی شـناختی و انسان شـناختی 
اخـالق زمامداری در اسـالم چيسـت و چه شـاخصه هايـی دارد؟

عالمـه مصبـاح: اين هـا يـک بحـث عـام و يـک بحـث خـاص دارد. مبانی 
راجـع بـه اخـالق زمامـداری بحث عامـی دارد كـه همه اين مبانی را نسـبت 

بـه كل اخـالق و سياسـت در نظـر بگيريـم و بعـد اخـالق زمامـداران را بـه 
عنـوان بخشـی از آن نظـام كلی اخالقـی ببينيم كه چـه ويژگی های خاصی 
دارد. در ايـن صـورت، رابطـه مبانی اخـالق زمامداری با مبانـی اخالق، رابطه 
جـزء  و كل اسـت؛ چـون بخشـی از اخـالق، مربوط بـه زمامداران اسـت و با 
نحوه سياسـت گذاری و رفتارهای سياسـی آن ها ارتباط می يابـد. درباره رابطه 
ايـن مبانـی بـا اين بخـش اخالق، يک جـواب اين اسـت كه همـان تأثيری 
كـه ايـن مبانـی در كل اخـالق دارد، در جـزء آن هـم دارد. اما طبـق تعاريف 
مختلفـی كه بـرای اخالق و سياسـت وجـود دارد، اين رابطه تفـاوت می كند. 
طبـق نظـر هابز، اخالق در سياسـت موضوعی ندارد تا بخواهيـم مبانی آن را 
بگوييـم. برخـی اخـالق را تابع قراردادهـای اجتماعی و امری صرفـاً اعتباری 
می داننـد، يعنـی هر جامعـه ای هرچه قـرارداد كنـد ارزش اخالقـی دارد. مثاًل 
يـک روز در اروپـا هـم بی حجابی زشـت بود، اما حاال خيلی پسـنديده اسـت! 
اگـر هم كسـی بـه گونه ای ديگـر رفتار كند بـد اسـت و او را خيلـی جاها راه 
نمی دهنـد. بر اين اسـاس، درباره زمامداران چه بگوييـم؟ زمامداران بايد طبق 
اقتضائات ذوق مردمشـان رفتار كنند. اگر ذوق آن ها مختلف اسـت، فريبكارانه 
بـه همـه بگويند با شـما هسـتيم! يعنی با هركـس به گونـه ای صحبت كنند 
كه خوشـش بيايد و اين همان نفاق اسـت. اما اگر قائل باشـيم اخالق مبانی 
ثابتی دارد كه در انسان شناسـی و هستی شناسی نهفته اسـت، در اين صورت، 
اهداف سياسـت هم فرق می كند. بر اين اسـاس، زمامدار خوب كسـی اسـت 
كـه بتواند با اجرای سياسـت هايی در كشـور، به تحقق اهـداف واقعی اخالقی 
و معنوی جامعه كمک كند. شـبيه اين نسـبت به اخالق و معنويات در قانون 
اساسـی مـا هـم آمده اسـت.  دوبـاره تأكيـد می كنم كه مـا بايـد روی معانی 
بيش تـر تكيـه كنيم. حـاال اگر تعاريـف مرسـوم در دنيـا را نمی توانيم عوض 
كنيـم، دسـت كم در نشـريه خودمـان بگوييـم اين جـا منظور ما اين هاسـت، 
و نويسـنده های مـا اصطالحـات مختلف بـه كار نبرند تا خواننده گيج نشـود. 

سـعی كنيم همـه مقاالت مـا طبق همين اصطالحات باشـد.

  پويـا   يـك نكته مهـم در اين جا، تعامـل اخالقی بين كارگـزاران و 
مـردم اسـت و اين كه تأثير اخالقـی متقابل ميان كارگـزاران و مردم 

چيست؟ 
عالمـه مصبـاح: ايـن هم طبـق اصطالحـات فـرق می كند. بعضی ها شـايد 
ابتدا به نظرشـان برسـد كـه منظور از اخالق زمامدار اين اسـت كـه او تواضع 
و ادب و رفتار صميمی داشـته باشـد؛ چون هرقدر خوش رفتار تر باشـند، مردم 
بيش تـر بـه آن هـا تمايل پيدا می كنند و حرفشـان را بهتـر می پذيرند. متقابالً  
رفتـار خـوب مـردم در برخـورد بـا زمامـداران هم موجب می شـود كـه آن ها 
موفق تـر باشـند. اما بر اسـاس آن معنای عميق و وسـيعی كه بـرای اخالق و 
سياسـت در نظـر گرفتيم، برقراری نظـام اخالقی در يک جامعـه مراتبی دارد. 
فـرض ايـن كـه همه در حـد اعـالی ارزش اخالقی باشـند، خيلـی آرمانی و 
كالمحـال اسـت. پس بايد سـعی كـرد هرچه امـكان دارد ارتباط بيـن اين دو 

قشـر نزديک تر شـود تا بهتـر بتوانند با يكديگر تعامل داشـته باشـند.

  پويـا   بـه اعتقـاد حضرت عالی نقطـه عزيمت در راسـتای اصالح و 
ارتقای سـطح اخالقـی جامعه  به ويـژه زمامداران از كجاسـت؟

در مسـائل طبيعـی يـا حتی مسـائل انسـانی فـردی می تـوان سـير و تحول 
و تكامـل و اين هـا را در خطـی مسـتقيم بررسـی كـرد كه از نقطه ای شـروع 
می شـود و به تدريـج  مراتبـی را پيـش مـی رود تا بـه هدف مطلوب می رسـد؛ 
امـا در امور اجتماعی اين گونه نيسـت؛ چون پديده هـای اجتماعی معلول يک 
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عامـل نيسـتند تـا بگوييـم از كجـا شـروع و بـه كجا ختم شـود. بـرای يک 
پديـده اجتماعـی، ابتدا تصور می  شـود كه يک عامل وجود دارد، بعد مشـاهده 
می شـود كـه عوامل متعـددی دخالـت دارنـد و هركـدام از اين هـا به گونه ای 
اثـر می گـذارد. بـه هميـن دليـل نمی تـوان هيـچ پديـده اجتماعـی را با يک 
عامـل خـاص تبيين كرد و در اين صورت، معموال اسـتثناء دارد؛ يعنی معمواًل 
عامـل يـا عوامـل ديگری هـم مؤثر بوده انـد كه مـا از آنها غفلـت كرده ايم و 
بـا لحـاظ آن يک عامل، می گوييم اين تبيين اسـتثناء  دارد. مسـائل اجتماعی 
بسـيار پيچيده اسـت و گاهی عوامل آن نيز تأثير و تأثر متقابل دارند. اين كه 
مـا بگوييـم آيـا مـردم زمامـدار صالح را می سـازند يا زمامدار اسـت كـه مردم 
را می سـازد يـا هـردو همديگـر را، به نظر می رسـد هـر دو در هم تأثيـر دارند 
و ايـن يـک اسـتثناء دارد و آن زمامـدار معصوم اسـت كه خـدا تعيين می كند. 
البته هر انسـان معصـوم هم كمابيش تحت تأثير عوامـل طبيعی و اجتماعی 
و امثـال اين هاسـت؛ منتهی تاثير ايـن عوامل در آن ها كم رنگ تر اسـت. مثال 
زندگـی در مكـه اين گونـه بود كه سـران عرب نـوزادان و كودكان خـود را به 
قبيلـه ديگری می فرسـتادند؛ چون  معتقـد بودند كه آن  ها نزد مـادر، نازپرورده 
تربيـت می شـوند. وقتـی پيغمبر اكرم متولد شـدند ايشـان را بـه قبيله ای 
فرسـتادند تـا مرضعه ای حضرت را شـير بدهـد. معنايش اين نبود كـه مادر او 
شـير نداشـت. رسـم اين بـود كه بـزرگان بچه های خـود را می فرسـتادند كه 
در زندگـی فـردی ورزيـده شـوند. بعـد هم تجـارت و رفت و آمد و معاشـرت و 
سـختی هايی كه تحمل می كردند، همه در شـكل گيری شـخصيت شخص 

اثـر می گذارند. 
بيـن پرانتـز عـرض كنـم كـه به هميـن جهت اسـت كـه عصمت بـا اختيار 
منافـات نـدارد، وگرنـه، اگـر عصمـت به ايـن معنا بود كـه شـخص را از اول 
اين گونـه سـاخته اند و خـودش هيـچ اختيـاری نـدارد، ديگـر كار او ارزشـی 
نمی داشـت؛ هركسـی ديگـر را هـم اين گونـه سـاخته بودنـد همين گونـه 
می شـد. اگـر مـا بـرای پيغمبـر و معصومين امتيـاز قائل هسـتيم، بـه خاطر 
افعـال اختيـاری آن هاسـت. جمـع بين عصمت و اختيار، مسـئله بسـيار مهم 

و دقيقی اسـت. 
بـه هرحـال، حتـی در معصومين هم اسـتثنای مطلق وجود نـدارد كه بگوييم 
تحـت تأثيـر عوامل اجتماعـی و طبيعی نيسـتند؛ منتهی در آنجـا يک عامل 
غالـب و مديريـت فوقانـی وجـود دارد. بنابراين انتظـار اين كه اگـر بخواهيم 
جامعه را اصالح كنيم بايد از يک نقطه خاص شـروع كنيم بجا نيسـت. البته 
اگـر اولويـت قائـل می شـويم بـرای اين اسـت كه بعضـی بر بعضـی ترجيح 
دارنـد. مثاًل اگر فهم صحيحی از هدف زندگی نباشد،كسـی نمی تواند مسـير 
صحيـح را انتخـاب كنـد و تصـور می شـود هـدف از آفرينش ما  لـذت بردن 
هرچـه بيش تـر در دنيـا بـوده اسـت! تـا اين فهـم غلط اصالح نشـود، سـاير 
ارزش هـا و پديده هـا تحقـق پيدا نمی كند. پس ممكن اسـت بعضی مسـائل 
تقـدم و تأخر نسـبی داشـته باشـند، اما نمی تـوان گفت اگر از نقطه ای شـروع 
كرديـم، ايـن تنها نقطه آغازين اسـت كـه به حكم تقدم عقلی بايـد از اين جا 
شـروع كـرد و بعـد هـم حتماً بـه نقطه  خاصی می رسـد. پس جـواب صحيح 
ايـن اسـت كـه مجموعـه ای از عوامـل را بايـد در نظـر گرفت و بـا هم پيش 
بـرد. بلـه! در مجموعه هـای كوچک شـايد بتـوان نوعـی تقـدم و تأخرهايی 
قائـل شـد، امـا در كالن اين گونـه نيسـت كـه ترتيـب معّيـن و منحصـر به 
فـردی وجود داشـته باشـد. اگـر رهبـر صالح و پيغمبـری مبعوث شـد، چون 
تربيت شـده خدايی اسـت می تواند اصالح را شـروع كند و مبدأ  شـود؛ در غير 
ايـن حالـت، بايـد افـراد بگردنـد مربی صالحـی را كه طبـق نظام ارزشـی ما 
دارای ويژگی های مطلوبی باشـد پيدا و انتخاب كنند؛ شـبيه همين كاری كه 

هنـگام انتخابـات انجام می دهيم؛ يعنی مـردم را آگاه می كنيم كـه زمامداران 
چـه شـرايطی بايـد داشـته باشـند، و چه كسـانی ايـن شـرايط را دارنـد و چه 
كسـانی ندارنـد. از طـرف ديگر اگر مردم فـرد صالحی را پيـدا نكردند، نتيجه 
مطلوب حاصل نمی شـود. بايد كسـانی هم به فكر اين باشـند كه خودشـان 
صالحيت الزم را داشـته باشند؛ يعنی خودسـازی كنند و آمادگی برای خدمت 

را داشـته باشند. 
يكـی از چيزهايـی كـه ما تصور می كنيـم تقدم نسـبی دارد و خيلی هـا از آن 
غافـل هسـتند، وجود عالمی اسـت كـه بتواند مربـی باشـد و راه را به ديگران 
نشـان دهـد. بايـد در هر پاره سيسـتمی ايـن را در نظـر بگيريم. بـرای مثال، 
اگـر بخواهيم دانشـگاهی اصالح شـود، چنان چه اسـتاد خوب نداشـته باشـد 
فايـده ای نـدارد. برای تدريس، ابتدا بايد مربی و اسـتاد تربيت كنيم. همچنين 
بـا توجـه به واقعيت های جامعـه، اكثر قريب بـه اتفاق مردم بيش تـر به دليل 
نيازهـای مـادی، ماننـد غـذا و امنيت، به حركـت و تكاپو می افتند. نمی شـود 
اين هـا را نديـده گرفـت. اگرچـه مـردم تصديق كنند كه انسـانيت انسـان به 
معنويـات و بـه تعالـی روح و قـرب خداسـت، شـكم گرسـنه ايـن حرف ها را 
درك نمی كنـد. جوانی كه تحت فشـار غريزه اسـت، وقتی با صحنه مهيجی 
مواجـه شـود نمی تواند خـودش را كنترل كند؛ بايـد راهی برای تأميـن نياز او 
پيـدا كـرد. اگـر صرفاً بگويند دسـت به فسـاد نزن، بـه نامحرم نـگاه نكن، و 
خـودت را كنتـرل كـن فايـده ای ندارد. بايـد در مقابـل او راهی هم باشـد كه 
بتوانـد بـه طـور طبيعـی نيازهـای خـود را برطرف كنـد. نمی تـوان گفت كه 
مـا می خواهيـم مـردم را تربيـت كنيم و بـه اين مسـائل كار نداريـم. آياتی را 
كـه در اوايـل بعثـت نـازل شـده مالحظـه كنيد. می گويـد چرا شـما بدبخت 
شـديد؟ می گوينـد خـدا مـا را بدبخت كرده! نـه »كاّل بل التكرمـون اليتيم و 
التحاّضون علی طعام المسـكين« 1 عيب كار شـما اين هاسـت؛ فكر ديگران 
نيسـتيد، بچه های يتيم و بی سرپرسـت را رسـيدگی نمی كنيد، به مسـاكين و 
فقـرا غـذا نمی دهيـد و به فكر جيب خودتان هسـتيد »و تأكلون الّتـراث أكاًل 
لّمـاً و تحّبـون المـال حّباً جّمـا« .2 پس اول بايـد آن نياز ضروری مسـكين را 
تأميـن كنيـد، بعـد به ايـن بپردازيـد كه به حـرص و جمـع مـال و زراندوزی 
مبتـال نشـويد. اين هـا همه با هـم و قبل از اين اسـت كه به فكـر معنويات و 
قـرب الـی اهلل باشـيد. تا اين نيازها برطرف نشـود، انسـان بـه چيزهای ديگر 
نمی پـردازد. بلـه! اگـر اين ها به حـد ضرورت تأمين شـد، مدتی سـير معنوی 
كـرد، و تربيـت صحيـح هـم داشـت، بـه جاهايی می رسـد كه مسـائل ديگر 
بـرای او اهميـت نـدارد و سـختی ها را تحمـل می كنـد. تأكيـد مقـام معظم 
رهبـری بـر مسـائل معيشـتی، مقـداری مربـوط بـه ايـن واقع بينی اسـت و 
مقداری هم جنبه سياسـی دارد كه شـعارهای سياسـی ديگران را از دستشـان 
بگيرند؛ چون آن شـعارها برای توده مردم جاذبه دارد. مديريت سياسـی اقتضا  
می كند كه شـعار دشـمن از دسـتش گرفته شـود. ديگران شـعارهايی مطرح 
كردنـد كـه جاذبه دارد و مـردم را از دين و حق و انقالب بازمـی دارد. بايد روی 
آن هـا تكيه شـود تـا مردم انقـالب را هم فرامـوش نكنند. نمی تـوان به همه 
گفـت ايـن كار را نكن تا خدا خيلی دوسـتت بـدارد! می گويـد می خواهم خدا 
دوسـتم نداشـته باشـد! بايد همان گونه كـه او می فهمد به او گفـت و قدم قدم 
او را بـه پيـش بـرد. »إليالف قريش إيالفهـم رحلة الّشـتاء والّصيف فليعبدوا 
رّب هـذا البيت«.3 رب هذا البيت كيسـت؟ »الّـذی أطعمهم من جوع و آمنهم 
مـن خـوف«.4 او اين را می فهمـد. می گويد اطاعت خدا بكـن؛ آن خدايی كه 
گرسـنگی را رفع كرد و امنيت را به تو داد. خداپرسـتی برای بسـياری از مردم 
بايـد از ايـن راه باشـد. اگر بگوييم همـه چيزهای مادی و غريـزی را فراموش 
كنيـد و مشـغول عبـادت خدا شـويد، چنـد درصد مـردم می پذيرنـد؟ ! زمامدار 
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هـم اگـر فقط بر جهـات معنوی تكيه كند و امـور مادی جامعـه را از ياد ببرد، 
مـردم از او برمی گردنـد و موقعـی كـه بايـد كمـک كنند نمی كننـد. اين دين 
آمـده اسـت تا همه را به سـوی سـعادت ببرد؛ مگر كسـانی كـه از روی عناد 
و تنبلی فوق العاده نخواسـته باشـند، و اال دين، ظرفيتی دارد كه همه مردم را 
بهشـتی كند. اسـالم حتی برای پسـت ترين نيازهـای مادی هـم راه صحيح 

ارضا قرار داده اسـت.

  پويـا   يـك زمامدار چقدر مسـئول به بهشـت بردن مـردم و نجات 
آن هـا از آتش و عذاب اسـت؟

عالمـه مصبـاح: جـواب آن فی الجملـه معلـوم شـد. جوامـع و گروه هـا فرق 
می كننـد؛ خـود زمامدار بايد حـد نصابی از اين درك و اين طرح دين را داشـته 
باشـد؛ چـون فـرض ما اين اسـت كـه می خواهد يـک نظام دينـی را محقق 
كنـد. برخـی زمامـداران می گوينـد اين ها بـرای 1400 سـال پيش تر بـوده و 
بـه درد امـروز نمی خـورد. تـه دل او ايـن اسـت؛ گاهـی به زبانش هـم جاری 
می شـود، گاهـی هـم زرنگ اسـت و نمی گذارد ديگـران تـه دل او را بفهمند. 
در روايـت داريـم كـه گنـاه يـک درهـم ربـا از هفتـاد بار زنـای با محـارم در 
مسـجدالحرام سـنگين تر اسـت.5 حال، اگر زمامداری بگويد مگر اين زندگی 
بـدون  ربا می شـود؟ حـاال اسـم آن را كارمزد بگذاريد! اين معنايش اين اسـت 
كـه دسـتورات ديـن بـه درد امـروز نمی خـورد! پـس بايـد زمامـدار يـک حد 
نصابـی داشـته باشـد و بدانـد كه اجمـاالً  می خواهد بـه دسـتورات دين عمل 

كنـد، وگرنـه، بـه درد نظام اسـالمی نمی خورد.
حـاال اگـر بـه فـرض  محال، العيـاذ باهلل، مديـری پيدا نشـد كه اين هـا را باور 
داشـته باشـد، مسـئله صورت ديگری پيـدا می كند، كـه حكم اضطـراری در 
آنجـا چيسـت. اگـر امـام معصوم خليفه مسـلمين نشـد، ممكن اسـت كار به 
جايـی برسـد كه بايد بـا هارون الرشـيد هم سـاخت. اما اين حكـم اضطراری 
اسـت. اگر گوشـت بره گيرتان نيامد، خوردن گوشـت سـگ هم گاهی واجب 
می شـود. اين حكم اضطراری اسـت و حسـابش جداسـت. »فمن اضطّر فی 
مخمصـة غيـر متجانف إلثم فـإّن اهلل غفور رحيـم«.6 اما تئوری اين نيسـت. 

اصـل تئوری اين اسـت كـه حداقل اركان نظام، بايد اسـالمی باشـد.
پـس شـرط عقاليی يـا عقالنی يـک زمامـدار اين اسـت كه از يـک طرف، 
ارزش هـای صحيحـی را كـه بـرای نظـام الزم اسـت، و از طـرف ديگـر، 
واقعيت هـای جامعـه را بـه خوبـی بشناسـد. اگر از لحـاظ اخالقـی و معنوی 
جامعه پيشـرفته ای باشـد، خيلی زود می توانـد ارزش هـای واال را مطرح كند، 
وگرنه، بايد از همان منطق سـطح پايين تر اسـتفاده كند و از آنجا شـروع كند: 

»أطعمهـم مـن جـوع و آمنهم مـن خوف«.
از طـرف ديگـر، زمامـدا بايـد آسـيب های متوجـه جامعـه را خـوب بشناسـد. 
پـس اگـر زمامـدار اسـالمی ايـن سـه چيـز را نشناسـد، حـد نصـاب الزم را 
نخواهد داشـت: اول، اصل نظام ارزشـی اسـالم، يعنی اينكه بداند اسـالم چه 
می خواهـد؛ دوم، واقعيت هـای جامعـه، تا بداند كه آن برنامـه را با چه مقدمات 
و ابزاری می توان در جامعه اجرايی كرد؛ و سـوم، آسـيب ها و دشـمنان داخلی 

و خارجـی را خـوب بشناسـد، تا بتوانـد در مقابل آن هـا مقاومت كند. 

  پويا   به نظر حضرت عالی علت بداخالقی برخی از سياسـت مداران 
چيسـت و چطـور فـردی برای رسـيدن به مقـام، گرفتـار بداخالقی 

می شـود؟ راه  كارهـای برون رفت از اين معضل چيسـت؟
عالمـه مصبـاح: همـان طـور كـه ارزش هـا را شـبيه شـجره ای می دانيم كه 
»أصلهـا ثابـت و فرعها فی الّسـماء تؤتی أكلها كّل حين بإذن ربّها« ،7 مفاسـد 

شـرط عقایـی یـا عقانی یـك زمامدار این اسـت کـه از یك 
طـرف، ارزش های صحیحـی را که برای نظام الزم اسـت، و از 
طـرف دیگـر، واقعیت های جامعـه را به خوبی بشناسـد. اگر 
از لحـاظ اخاقی و معنوی جامعه پیشـرفته ای باشـد، خیلی 
زود می توانـد ارزش هـای واال را مطـرح کنـد، وگرنـه، باید از 
همـان منطق سـطح پایین تر اسـتفاده کند و از آنجا شـروع 

کنـد: »أطعمهـم من جـوع و آمنهم مـن خوف«.
از طـرف دیگـر، زمامـدا بایـد آسـیب های متوجـه جامعـه را 

بشناسـد.  خوب 
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یـك مسـئله اساسـی، کـه جنبـه مبنایـی دارد و در صـدر 
اسـام هـم کمابیش مطـرح بـوده، و امروز هم متأسـفانه در 
سـطوح خیلـی باالیی هنوز به قـّوت خودش باقی اسـت، این 
اسـت کـه آیـا پرداختن بـه کارهـای دنیا و سـر و کلـه زدن با 
عوامـل مختلـف کـه بعضـی از آن ها فاسـق و منافـق و جانی 
هسـتند، بـا رشـد معنـوی و اخاقی و سـلوک و سـیر الی اهلل 
سـازگار اسـت یـا نـه؟ ایـن مسـئله بـه صـورت سـاده ای در 
صـدر اسـام مطـرح بـود. حـاال آن طـوری کـه تاریخ نشـان 
می دهـد، امثـال حسـن بصـری، و بـه گفتـه برخـی، ربیع بن 
خثیـم می گفتند امـور دنیـا آلودگـی دارد و آدم هرقدر بتواند 
کنـار باشـد بهتر اسـت. افرادی بـا این طرز فكـر در جنگ های 
امیرالمؤمنیـن هم شـرکت نكردنـد و با این که به ایشـان 
اظهـار عاقـه می کردنـد، گفتنـد این هـا آلودگـی مـی آورد و 
بدیـن جهـت، دوسـت نداریـم وارد جنگ شـویم. کسـانی که 
بـه اصطـاح صوفی مسـلك بودنـد می گفتند باید تـارک دنیا 

شـد. تأسـیس خانقاه بـرای همیـن بود. 

هم ريشـه ای دارند كه از آن شـاخه های گوناگون ظاهر می شـود و در فصول 
و شـرايط مختلـف زندگـی، ميوه هـای تلـخ و زهرآلـود خـودش را بـه جامعه 
ي َو َذَكَر اْسـَم َربِّـِه َفَصلَّي بَـْل ُتْؤثِـُروَن الَْحیاَة  می دهـد: »َقـْد أَْفلَـَح َمـْن تََزَكّ
ُحـِف اأْلُولـي«.8 اصـل همه  نْيـا َو اآْلِخـَرُة َخْيـٌر َو أَبْقـي إَِنّ هـذا لَِفـي الُصّ الُدّ
خيـرات انسـانی تزكيـه اسـت؛ ارتباط بـا خدا تزكيـه را تحقق می بخشـد. به 
عبارت ديگر، ريشـه همه فضائل ارتباط با خداسـت. نمونه آن نماز و مناسـک 
ديـن اسـت. مفاسـد و جنايت ها هم از دنياطلبی سرچشـمه می گيـرد. در اين 
تعبيـر هم نكته دقيقی نهفته اسـت، نمی گويد »بل تشـتغلون بالحیـاة الدنيا« 
شـما بـه زندگی دنيا اشـتغال پيـدا كرديد. خـوب، اگر زندگـی نكنيم پس چه 
كنيـم؟ پـس بـرای چـه مـا را خلـق كـردی؟ نمی گويد »بـل تلتـّذون بلذائذ 
الدنيـا« شـما از لذائـذ دنيا لـذت می بريد. لذت بردن بد نيسـت! دلبسـتگی بد 
اسـت؛ اينكـه ايـن لـذت بايد از هر راهی پيدا شـود، بد اسـت. اينكـه من بايد 
ايـن غـذای شـيرين را بخـورم و اين غريـزه را بايد ارضـا كنم؛ اگر شـد از راه 
حـالل، و اگـر نشـد، از راه حـرام؛ اين حب دنياسـت كـه بد اسـت. وگرنه، اگر 
مـن نظـر ابزاری به دنيا داشـته باشـم و لذت هم ببرم اشـكالی نـدارد. در اين 
صورت، لذائذ دنيا ابزار و وسـيله اسـت، و هدف فوق اين هاسـت. دلبسـتگی و 
توجـه اصلی بايد به هدف ارزشـمندی باشـد؛ ابزار رسـيدن بـه آن گاهی تلخ 
اسـت و گاهی شـيرين؛ نه اين كه هميشـه از ابزار شـيرين استفاده كنم، و اگر 
نشـد هـدف را فراموش كنـم! گاهی تزاحم پيـش می آيد ميان اينكـه به اين 
ابـزار توجـه داشـته باشـم، يا بـه آن هـدف؛ در مـوارد تزاحم، بايد ببينـم كدام 
بهتـر اسـت: »َو اآْلِخـَرُة َخْيـٌر َو أَبْقي« ؛ لـذت آخرت، هم بهتر و هـم پايدارتر 
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اسـت. همه اشـكاالت از اين جاسـت كه دغدغه آخـرت را نداريـم! می گوييم 
فعـاًل دنيا را عشـق اسـت! بايد تحريم هـا را برداريـم. كاری نداريم كه بعد چه 
خواهـد شـد؟! نبايـد اين گونه منفعالنه رفتـار كنيم. هر وقت بـرای آن زندگی 
ابـدی و عالـی مـا ضـرری ندارد، خـوب اسـت؛  »ربّنا آتنـا فی الدنيا حسـنة و 
فـی االخـرة  حسـنه«9  اما اگـر تزاحم داشـت »و اآلخـرة  خير و أبقـی« ! قرآن 
می فرمايد: ولی شـما اين كار را نمی كنيد »بل تؤثرون الحیاة الّدنيا«. اشـكال 
مـا اين اسـت كـه در مقـام تزاحم بين دنيـا و آخرت، دنيـا را مقـدم می داريم. 

اين ريشـه همه مفاسـد است.
بايـد از اميرالمؤمنيـن الگـو بگيريـم؛ وقتی می خواسـتند نمـک را بردارند، 
حضرت گفت: شـير را بردار! ريشـه دلبسـتگی ها در معرفت است. اگر معرفت 
صحيح نسـبت به انسـان، دنيا و آخرت باشـد، كار درسـت می شـود. اما برای 
بعضی هـا آخـرت يعنی مـرگ. همان طور كه از مـردن بدش می آيـد، از آخرت 
هـم بـدش می آيـد. آخـرت بـرای كسـانی كـه معرفت صحيـح دارنـد يعنی 
نامتناهـی، در مقابـل متناهی. چقدر تفـاوت دارد! بعضی ها وقتی اسـم آخرت 
بـرده می شـود چندششـان می شـود! ايـن شـناخت بايد عـوض شـود. وقتی 
مسـئول يـک كشـور خودش بـاور نـدارد و همين حالت را داشـته باشـد، چه 
انتظـاری از ديگـران داريـد؟ البتـه تأثيـر يكطرفـه نيسـت؛ همين مـردم هم 
هسـتند كـه می توانند كمک به اصـالح او كنند. وقتی او ببينـد مردم معرفت 
صحيـح دارنـد و برای دلبسـتگی های دنيـا ارزش قائل نيسـتند، نمی تواند بر 
آن هـا رياسـت كند يا ملزم می شـود خواسـته های آن ها را تأميـن كند. اين ها 
تأثير و تأثر دارند. زمامدار بايد  به ارزش های اسـالمی معتقد باشـد و در تزاحم 

بيـن ارزش هـای مـادی و ارزش های معنوی، امور معنـوی را ترجيح دهد. اگر 
بخواهيـم جامعـه خودمان را هم از نظر فرهنگی آسيب شناسـی كنيم، بايد در 
همين زمينه جسـت وجو كنيم كه مسـئوالن ما چقدر معتقد بـه اين ارزش ها 
هسـتند. نشانه آن هم زندگی شـخصی آن هاست؛ ببينيم چقدر رعايت حالل 
و حـرام و ارزش هـای اخالقـی را می كنند و به فقرا و همسـايگان توجه دارند.

  پويـا   گاهـی انسـان بـر سـر دوراهـی قـرار می گيـرد كه آيـا وارد 
حوزه پذيرش مسـئوليت های اجتماعی و سياسـی بـه قيمت تنزل از 
برخـی ارزش های اخالقی شـود يـا ارزش های اخالقـی را كاماًل  خط 
قرمـز قـرار دهـد و از خيـر ورود در عرصه هـای سياسـی صرف نظر 
كنـد. چيـزی كـه در تحليل های سياسـی از صدر اسـالم می خوانيم، 
گاهـی ايـن ابهام ها هسـت و بـرای آن يك قاعده مشـخص دقيقی 
نداريـم. ايـن باعـث می شـود كـه بـرای بعضی هـا ورود در حـوزه 
انقـالب اسـالمی و حكومـت اسـالمی ابهـام داشـته باشـد و احياناً  
اختالف نظرهايی هم داشـته باشـند. آيا زمامدار بايـد خط قرمزهايی 
را لحـاظ كنـد يا اين كـه  با توجـه به واقعيت هـای جامعـه از اجرای 
خيلـی از اصـول اخالقـی و احـكام اسـالمی صرف نظـر كنـد؟ وقتی 
تشـكيل حكومت می دهيـم، خط قرمز آن كجاسـت؟ بـا رعايت چه 
حداقلـی از موازيـن اخالقی می شـود به عرصه سياسـت وارد شـد؟ 
عالمـه مصبـاح: دين را بايد از ابعاد مختلف بررسـی كرد تا بتوانيم اين سـؤال 
را جـواب دهيـم. بايـد نظـام اخالقی، اجتماعی و سياسـی اسـالم، و مسـئله 
امامـت را در نظـر بگيريـم. به عـالوه، زمينه هـای تاريخـی هـم وجـود دارد. 
رفتارهـای ائمـه اطهـار عليهـم السـالم گاه از اين جهت بـا يكديگر اختالف 
دارد. خـود اميرالمؤمنيـن در ابتـدا يک جور عمل كردنـد، بعد جوری ديگر. 

همـه اين هـا را بايـد مالحظـه كرد تا جواب روشـن شـود. 
يـک مسـئله اساسـی، كه جنبـه مبنايـی دارد و در صدر اسـالم هم كمابيش 
مطـرح بـوده، و امـروز هم متأسـفانه در سـطوح خيلـی بااليی هنوز بـه قّوت 
خـودش باقـی اسـت، اين اسـت كه آيا پرداختن بـه كارهای دنيا و سـر و كله 
زدن بـا عوامـل مختلف كـه بعضی از آن ها فاسـق و منافق و جانی هسـتند، 
با رشـد معنوی و اخالقی و سـلوك و سـير الی اهلل سـازگار اسـت يا نه؟ اين 
مسـئله بـه صورت سـاده ای در صدر اسـالم مطرح بـود. حـاال آن طوری كه 
تاريخ نشـان می دهد، امثال حسـن بصـری، و به گفته برخـی، ربيع بن خثيم 
می گفتنـد امـور دنيـا آلودگـی دارد و آدم هرقدر بتواند كنار باشـد بهتر اسـت. 
افـرادی بـا اين طرز فكـر در جنگ های اميرالمؤمنين هم شـركت نكردند 
و بـا اين كه به ايشـان اظهـار عالقه می كردند، گفتند اين هـا آلودگی می آورد 
و بديـن جهـت، دوسـت نداريـم وارد جنگ شـويم. كسـانی كه بـه اصطالح 
صوفی مسـلک بودنـد می گفتنـد بايـد تارك دنيا شـد. تأسـيس خانقـاه برای 

بود.  همين 
اين قبل از اسـالم هم سـابقه دارد؛ در مسـيحيت، مسـئله رهبانيت جدی بود؛ 
قـرآن هـم می فرمايد: »و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهـم اال ابتغاء رضوان 
اهلل فمـا رعوهـا حـق رعايتهـا«.10 اآلن در عالـم مسـيحيت افـرادی طالـب 
حقيقت هسـتند كه شـبانه روز مشـغول عبادتند و اصاًل به مسـائل سياسـی و 
اجتماعـی دنيا  كاری ندارند. در يكی از كشـورهای آمريكای جنوبی، شـايد در 
كلمبيـا يـا آرژانتين بود، يک كشـيش ارتدوكس مسـيحی از طريق سـفير به 
ديـدن مـا آمد؛ خيلی اظهار محبـت به ايران و امام داشـت؛ يـادم نمی رود 
كـه در كنـار مـن نشسـته بود، دسـت مـن را روی قلبـش گذاشـت و گفت: 
شـما در قلـب مـا جا داريـد، و دين شـما خوب اسـت. بعد سـفير تعريف كرد 
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و گفـت ايشـان مسـئول يک دير اسـت كه عده زيـادی دختر و پسـر در آنجا 
شـبانه روز مشـغول عبـادت و خوانـدن انجيل و حفظ كردن هسـتند و به هيچ 
كار ديگری نمی پردازند؛ فقط به عبادت مشـغول هسـتند و با هيچ كسـی جز 
اين كشـيش يـا افرادی مانند او مالقـات ندارند. اآلن هم در عالم مسـيحيت 
و كشـورهای غربی چنين گرايشـی وجـود دارد. چنين ديرهايـی در ايتاليا هم 

هسـت. می گوينـد می خواهيـم پاك باشـيم و با خدا ارتباط داشـته باشـيم. 
رگه هايـی از ايـن طـرز فكـر در ميـان مسـلمان ها نيـز هسـت. مقـداری از 
گرايش هـای تصـوف از همين رهبانيت اثر پذيرفته اسـت. آيا واقعًا  در اسـالم 
دو راه داريـم؛ يـک راه بـرای زّهـاد و عّبـاد و تاركيـن دنيـا، مثـل راهب هـای 
مسـيحی، و يـک راه هـم راه هـای اجتماعـی، مثل جنـگ و جهـاد و تدبير و 
سياسـت؟! يک وقت خدمت يک اسـتاد بزرگ و برجسـته اخالق بوديم؛ خدا 
ان شـاءاهلل درجـات او را عالـی كنـد؛ آقايی از يكی از شـهرهای اسـتان فارس 
كه ايشـان هم شـخص محترمی بود و شـايد هم مجتهد، و از لحاظ معنوی 
و اخالقی هم خيلی در محل خودشـان موجه بود و مقبوليت مردمی داشـت، 
آمـده بـود نـزد آن اسـتاد اخـالق، و خيلی مؤدبانـه گفت كه در محضر شـما 
چيـزی مخفی نيسـت، ولـی من بـرای اين كه می خواسـتم وظيفه خـودم را 
بهتـر بدانـم عـرض می كنم كـه خـدا كرامت هايی را بـه من داده؛ و بخشـی 
از كرامت هايـش را گفـت، و بعـد گفـت مـن وقتی منبر مـی روم، پـس از آن، 
احسـاس می كنم مقـداری تاريک شـده ام؛ چون وقتی با مـردم حرف می زنم 
باالخـره لوازمـی دارد. وقتـی از منبر پاييـن می آيم احسـاس می كنم مقداری 
تاريـک شـده ام. فكر می كنم صحبت با مـردم برای معرفت من ضرر داشـته 
باشـد و اگـر فقـط بـه كارها و عبادت های خودم مشـغول باشـم بـرای خودم 
مفيدتـر اسـت و نورانيت مـن بيش تر خواهد بود. شـما چه می فرماييـد؟ آيا با 
وجـود ايـن تنزل روحـی منبر بـروم؟ آن بزرگوار فرمـود: كاری كه بـرای خدا 
باشـد، ضـرر ندارد؛ اين كه خيـال می كنی اثر منفی دارد، ممكن اسـت موقت 
باشـد، ولـی آثـار خوبـی در تو خواهد داشـت و بـرای اصل ايمـان و تقوای تو 

مفيـد اسـت. بطور كلی، اگـر كار برای خدا باشـد، ضـرر ندارد. 
بنابرايـن كارهـای اجتماعـی بـا سـير و سـلوك معنـوی قابل جمع هسـتند. 
جـواب مسـئله هميـن كلمه آخری اسـت كـه مـن از آن بزرگوار نقـل كردم. 
اگـر كاری راكـه خـدا از ما خواسـته واقعًا  به قصد خدا انجام دهيـم ضرر ندارد؛ 
حتـی اگـر موقتاً مشـكالتی را ايجـاد كنـد، نورانيت معنوی آن، مشـكالت را 

جبـران می كند.
علـی نـان و خرمـا بـر در خانـه فقـرا می بـرد، بعـد هـم نصـف شـب در 
نخلسـتان ها مشـغول گريـه و عبـادت می شـد. بايـد ديـد در هرحالـی برای 
هركسـی چـه وظيفـه ای اسـت. وظيفـه اشـخاص مختلـف اسـت؛ ممكـن 
اسـت بـرای كسـی كاری واجـب باشـد، و برای شـخص ديگـر، كاری ديگر 
واجـب باشـد. وظيفه هـا عين هم نيسـت، و موقعيت های اجتماعی در شـكل 

وظيفه هـا اثـر می گـذارد.
 از هميـن جـا مـن بـه يـک جـواب كلـی می رسـم كـه مـا گاهـی خيـال 
می كنيـم ارزش هـای اخالقـی در يـک خـط اسـت، و همه بايـد همين خط 
را بپيماينـد؛ در صورتـی كـه بـا تامـل در آموزه هـای دينـی خواهيـم ديد كه 
خيـرات و وظايـف همـه در يـک خط نيسـتند و همه مـوارد برای هـر فردی 
مطلوبيـت مسـاوی نـدارد. ممكن اسـت يک خط بـرای برخی مهم تر باشـد. 
مثـاًل عده ای پول دار هسـتند؛ مهم تريـن وظيفه آن ها انفاق اسـت، اما وظيفه 
يـک طلبه اين اسـت كـه درس خود را خـوب بخواند، يا سـرباز بايد در جبهه 
بجنگد. خدا انسـان ها را مختلف قرار داده؛ اسـتعدادهای ذاتی آن ها و شـرايط 
اجتماعـی باعث می شـود وظايـف آن ها تفاوت پيـدا كند. حـاالت، امكانات و 

 مـا گاهـی خیـال می کنیـم ارزش هـای اخاقـی در یـك خـط 
اسـت، و همـه باید همین خط را بپیماینـد؛ در صورتی که با 
تامـل در آموزه هـای دینی خواهیـم دید که خیـرات و وظایف 
همـه در یـك خـط نیسـتند و همـه مـوارد بـرای هـر فـردی 
مطلوبیـت مسـاوی ندارد. ممكن اسـت یك خط بـرای برخی 
پـول دار هسـتند؛ مهم تریـن  باشـد. مثـًا عـده ای  مهم تـر 
وظیفـه آن هـا انفـاق اسـت، امـا وظیفه یـك طلبه این اسـت 
کـه درس خـود را خـوب بخوانـد، یـا سـرباز بایـد در جبهـه 
بجنگـد. خـدا انسـان ها را مختلف قـرار داده؛ اسـتعدادهای 
ذاتـی آن ها و شـرایط اجتماعی باعث می شـود وظایف آن ها 

تفـاوت پیـدا کند.

نـوع فعاليت هايـی كـه می توانند انجـام دهند، باعث می شـود تكاليـف آن ها 
مختلـف باشـد. البته اينكـه وظايف مختلف در كـدام موارد قابل جمع اسـت، 
احتيـاج بـه بررسـی دارد. ايـن كار فقيهی اسـت كـه دين را بهتر می شناسـد 
و می فهمـد؛ البتـه فقيهـی كـه تنهـا بـه مفاهيـم ذهنی اكتفـا  نكرده باشـد. 
اگـر بنـده بخواهم بفهمم وظيفه من چيسـت، بايـد خودم را بشناسـم، ببينم 
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خـدا چـه امكانـات و چه اسـتعدادهای ذاتـی به من داده اسـت. مثـاًل بنده در 
طـول هفتـاد سـال طلبگی از اين جامعه اسـالمی چـه بهره هايی بـرده و چه 
اندوختـه ام، و اين هـا را در چـه راهـی می توانـم مصرف كنم كه برای اسـالم 
مفيدتـر باشـد و خـدا برای من چـه چيزی را بيش تـر دوسـت دارد. اگر بگويد 
دوسـت دارم تو بروی سـوريه در جبهه جنگ شـركت كنی تا كشـته بشوی، 
و مـن بگويـم من می خواهم درس بخوانم و علـوم آل محمد را بين مردم 
ترويـج كنـم، می گويد اگـر می خواهی مرا عبـادت كنی آن چـه من می گويم 
بكـن! شـيطان گفت اگر خدا من را از سـجده آدم معـاف كند عبادتی می كنم 
كـه هيچ كسـی تا حـاال نكرده باشـد. خدا گفـت اگر می خواهی عبـادت من 
بكنـی آن چـه مـن می گويم بكـن. بگويـم خدايا! مـن می خواهم بـا تو انس 
بگيـرم، بـرای تو شـب تـا صبح گريـه كنـم. می گويد اگـر بنده من هسـتی 
می گويـم برو جبهه كشـته بشـو. عكس آن هم هسـت؛ اگر عالمـی كه اآلن 
بايـد بـا معلومات خود مسـائل علمـی مردم و جامعـه را حل كنـد، بگويد من 
می خواهـم بـروم شـهيد بشـوم! می گويند تو بـرو درس بخـوان؛ ثـواب آن از 
هفتـاد شـهيد بيش تر اسـت. مرحـوم آقـای بهجتی می گفـت: خدمـت امام 
رفتـم؛ گفتـم آقا ما بـا دوسـتانمان می خواهيم به جبهـه برويـم؛ فرمودند هر 

وقـت من رفتـم، تو هـم برو! 
البتـه هرقدر فهم و ظرفيت فرد بيش تر باشـد، تكليـف او پيچيده تر و امتحانش 
مشـكل تر اسـت. گاه مـردم را می تـوان قانـع كـرد كه دليـل  انتخـاب اين كار 
توسـط من اين بود و ممكن اسـت آنها هم قبول كنند. اما چه بسـا اين فريب 
نفس اسـت تا كار خودم را توجيه كنم. ديگران هم ممكن اسـت تحسين كنند 

و بگويند شـما درسـت می گوييد؛ اما باطن قضيه چيز ديگری اسـت. 
ايـن قاعـده را اگر در نظـر بگيريم، حتی تفاوت رفتارهای ائمـه را می توان 
تـا حـدودی توجيـه كـرد كـه چـرا ايـن امـام آن كار را كـرد، و آن امـام آن 
كار ديگـر را. پاسـخ خالصـه اين اسـت كه شـرايط اجتماعـی و زمانی تفاوت 
داشـت. ايـن كـه بگوييم چـرا اميرالمؤمنيـن بـرای پذيرش مقـام آن قدر 
سـخت گيری می كـرد، بايـد واقعيت هـای جامعـه را در نظـر بگيريـم. بنـده 
يـک جـواب خاصـی دارم كه علـی يک الگـوی خالفت صحيح داشـت 
كـه در ايـن عالـم دنبـال فرصت می گشـت كـه آن را پياده كنـد و مدتی كه 
ايشـان به حكومت رسـيد می خواسـت الگوی رياسـت صحيح بر جامعه را به 
بشـر نشـان دهد. چنيـن اولويتی برای شـخص اميرالمؤمنين بـود و برای 
ديگران ميسـر نبود. عموم مسـلمانان از ابتدا به حضرت رو نياوردند؛ 25 سـال 
خودشـان خليفـه تعييـن كردنـد، و بعد به حضرت پيشـنهاد كردنـد. حضرت 
می دانسـت بناسـت پنـج سـال خالفـت او به جنـگ بـا گوينـدگان ال اله اال 
اهلل بگـذرد. اگـر حضـرت خالفـت را نمی پذيرفـت، تا ايـن اندازه هـم معلوم 
نمی شـد كه اصالً  اسـالم به معنای صحيح كلمه قابل اجرا اسـت. آن دوران 
هـم مثـل دوره 25 سـاله می شـد. اگـر يـک دوره 30 سـاله،40 سـاله و حتی 
100 سـاله ديگری هم مانند آن می گذشـت مهم تر بود يا اينكه معلوم شـود 
اسـالم يک چنين شـكل حكومتی هم دارد و قابل اجرا اسـت؟ ايشـان برای 
خـودش واجب تر می دانسـت كـه يک الگوی اسـالمی كامل ارائه دهـد. ارائه 
كامـل الگـوی حكومـت اسـالمی در ايـن عالم بـرای هيچ كـس ديگر مثل 
علـی ميسـر نبـود و اگر اين نبـود، ما بـاور نمی كرديم احكام اسـالم قابل 

باشد.  عمل 

  پويـا   آيـا سـيره حضـرت امـام هـم هميـن نبـود كـه پـوزه 
ماليـد؟ بـه خـاك  را  ابرقدرت هـا 

عالمـه مصبـاح: بـرای ايشـان شـرايط خيلـی بهتـری فراهـم بـود. از آقای 

علم الهـدی نقـل كردند كه ايشـان فرمودند: اوائل انقالب يک جلسـه خدمت 
امـام بوديـم؛ در اندرونی نشسـته بوديـم؛ جوان های حزب اللهـی داغ از جبهه 
آمـده بودنـد و در حسـينيه شـروع به شـعار دادن كردنـد. با اينكه امام كسـی 
نبـود كـه تحت تأثير ابراز احساسـات مردم واقع شـود، محسـوس بـود كه از 
شـعارهايی كه برای امام می دادند ايشـان به وجد آمدند و از جای بلند شـدند 
و به حسـينيه رفتنـد تا جواب شـعارهای حاضرين را بدهند. ايشـان می گويد: 
وقتـی امـام بلند شـد كه بـرود، فرمودنـد: اگـر اميرالمؤمنيـن ده نفر از 
اين هـا را داشـت، در حـق حضـرت زهرا اين همـه جنايت نمی شـد. امروز 

شـرايط خيلی عوض شـده است.

  پويـا    امـروزه يك موضوع اجتماعی مهمی مطرح اسـت؛ می گويند 
اآلن تزاحـم بيـن حفظ نظـام و احكام اسـت؛ مثال اگر مـا به جامعه 
دربـاره حجـاب يا موسـيقی فشـار بياوريم كه سـراغ حـرام نرويد، 
باعـث می شـود كـه مـردم از نظام جـدا شـوند. مـا در تزاحم حفظ 

نظـام و رعايت مـرز حالل و حـرام كداميـك را ترجيح بدهيم؟
عالمـه مصبـاح: اوالً  اينكـه چنيـن تزاحمـی بـه طـور مطلـق وجود داشـته 
باشـد، دروغ اسـت. در بسـياری از مـوارد، مردم به حجابشـان بيش تر اهميت 
می دهنـد. حتـی امـروزه شـاهد حركت هـای جهانـی بـرای حجاب هسـتيم 
و حتـی حجـاب، طرفدارانـی از غيـر مسـلمان ها دارد. ايـن كـه واقعـا چنين 
تزاحمی وجود دارد، دروغ اسـت. اكثر اين شـبهات برای تبليغات اسـت و بايد 

بـا تبليغـات متقابـل، آن ها را خنثـی كرد.
 ثانيـًا  بـه فـرض وجـود تزاحـم، آيـا تزاحـم بيـن حفـظ نظـام و الـزام مـردم 
بـه رعايـت حجـاب اسـت، يـا بيان حكـم آن؟ بـه فـرض وجـود تزاحم بين 
حفـظ نظـام و الـزام به حجـاب، می توانيم بـا وضع مقرراتی سـاده و يـا دادن 
امتيازاتـی بـرای باحجاب ها جامعه را به رعايت حجاب تشـويق كنيم. تكليف 
بيـان اصـل حجـاب و دعوت به حجاب و تشـويق بـه حجاب، با ايـن تزاحم 
سـاقط نمی شـود؛ زيـرا می تـوان بـا امتيازاتـی بـرای باحجاب هـا و تبليغ آن 
در سـخنرانی ها، برنامه هـای راديـو و تلويزيـون و ماننـد آن، بـرای حجـاب 

فرهنگ سـازی كـرد.
ثالثـاً اگـر به فـرض  تزاحمـی وجـود داشـت، مالك، تشـخيص مقـام معظم 
رهبـری اسـت. چـون تشـخيص و اعـالم حكـم، كار واليـت امر اسـت و در 
نهايـت ايشـان بايـد تكليف مردم را روشـن كنند. بـه هر حال، در اسـالم بن 
بسـت نداريم. بله! عده ای هر روز در صدد بهانه جويی و بهانه تراشـی هسـتند. 
پويا: از محضر حضرتعالی بسـيار سپاسـگزاريم كه عليرغم ضيق وقت، دوباره 
بـرای نشـريه فرهنـگ پويا فرصـت اين حضـور و اسـتفاده از محضرتـان را 

نموديد. فراهم 

پی نوشت ها:
1.   فجر، 17ـ18.
2.   فجر، 19ـ20.
ـ3. 3.   قريش، 1

4.   قريش، 4.
5.   ر.ك. من اليحضره الفقيه، ج 4، ص 365.

6.   مائده، 3.
7.   ابراهيم، 24ـ25.

ـ18. 8.   أعلی، 14
9.   بقره، 201.
10.  حديد، 27.
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اين گونه زمامداري ...

آيت اهلل شهيد بهشتی

تأمين مصالح عمومی
تأميـن مصالح و ضمانـت آن، برگزيده بـودن حكومت، دخالـت اراده مردم در 
نصـب و عـزل حكومـت و تعييـن برنامـه از اموری اسـت كـه خداوند تعيين 
می نمايـد. ضامـن بـودن خـدا نيـز بـه ايـن معنی اسـت كـه از جانـب خود، 
حكومتی بر مردم فرسـتاده اسـت؛ هر چند هنگام تعيين حكومت، اراده مردم 
دخيـل نبـوده امـا پـس از آن كه بـه اراده خداونـد تعيين گرديـد، بدين معنی 
نيسـت كـه حكومتـی مخالـف اراده مـردم به آنـان تحميل گردد. كسـی كه 
از جانـب خـدا به حكومت منصوب گشـته اسـت، مصالـح عمومی )مصلحت 
مـادی، معنـوی، اخالقـی و دينـی كل جامعه بشـری در طول زمان هـا( را به 

بهتريـن وجـه ممكن تأميـن می نمايد.1

عدم انحراف از سيره پيامبر
ای مسـؤوالن جمهوری اسـالمی! خطاب به خودم كه يكی از شـما هسـتم 
و خطـاب بـه بقيـه كه شـما هسـتيد؛ مـا اگـر ذره ای از اين سـيره  نبـی اكرم 
منحـرف شـويم، اگـر در مناسـبات داخل جامعه  اسـالمی و مناسـبات بيرون 
جامعـه  اسـالمی، تنهـا الفبايی كه بـا آن حرف می زنيـم الفبای قدرت باشـد، 
بـه خدا سـوگند اين جمهـوری ديگر جمهوری اسـالمی باقـی نخواهد ماند. 
مـا اگـر در هـر برخورد، در هر رفتار، در هر رابطه نشـان بدهيم كه عاشـق آن 
هسـتيم كه انسـان هايی را به راه نورانيت و اسـالم وارد كنيم، با سخن مان، با 
عمل مـان، بـا عدل مـان، با حق مـان و با صدق مـان و حاكميت بـر جامعه ی 
اسـالمی، حاكميـت صـدق و حق و عدل شـود، آن وقت اسـت كه می توانيم 
مطمئن باشـيم جمهوری اسـالمی ما جمهوری اسـالمی باقـی خواهد ماند.2

1- شهيد بهشتی، سه گفتار، صص 29 و 31
2- سخنرانی آيت اهلل بهشتی در مسجد جامع نيشابور، تاريخ هفدهم دی ماه1359

فائزه فالطونی

اخالق زمامداری از نگاه بزرگان

اشـاره: در مقالـه حاضـر کوشـیده ایم تـا از نگاه سـه تن از بـزرگان، به تبیین شـاخصه های اخـالق زمامـداری و بایسـته های آن بپردازیم. 
حضـرات آیـات شـهید دکتر بهشـتی، جـوادی آملی و مظاهـری از جمله بزرگانی هسـتند کـه دیدگاه هایی سـودمند را در ایـن زمینه ارائه 

کرده انـد. دیدگاه هـای ایـن بـزرگان را اسـتخراج، خالصه و دسـته بندی کرده و بـه محضرتان تقدیـم می کنیم.

اشـاره
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اقدام بر اساس كتاب و سنّت
تعييـن پيامبران و امامـان از جانب خداوند هر چند تعيينی اسـت، اما تحميلی 
نمی باشـد و ايمـان مردم اطاعـت از آنـان را به دنبال مـی آورد. درعصر غيبت 
نيـز امامـت نـه تعيينی اسـت و نـه تحميلی، بلكه شـناختنی، پذيرفتنـی و يا 
انتخابی اسـت. در رأس طرح اسـالم برای »مديريت جامعه« اصول عقيدتی 
و عملـی اسـالم بر اسـاس كتاب و سـّنت وجـود دارد كه پيامبر، امـام و نايب 

امـام بايد مطابـق آن عمل نمايند.3

پرهيز از تشنگی قدرت
قـدرت بـه صـورت يـک تمنـا و هـوی و هوس بـرای بسـياری از انسـان ها 
جاذبـه دارد. خيلی هـا دل شـان برای قدرت مند شـدن و رياسـت لـک می زند. 
بسـيارند مردمی كه همـه ی بهره مندی ها و تمتعات ديگـر زندگی را حاضرند 
فـدای قـدرت كننـد؛ اما بت آن هـا و مقصود آن ها قدرت و رياسـت اسـت. ....
مـن بـه اين ها لقـب »تشـنگان قـدرت« می دهـم، می گويم اين ها كسـانی 
هسـتند كـه هيچ چيز جز جـاه و جالل و جبـروت و قدرت و رياسـت ارضای 
شـان نمی كنـد. در ميـان اين هـا بـه چهره هايی برخـورد می كنيـم كه حتی 
ناموسشـان را در راه دسـتيابی بر رياست و قدرتشـان داده اند. ....در نظام اسالم، 
حكومتـی كـه آهنگ تشـنگی قـدرت، جاه و جـالل، كبريا و عظمت داشـته 
باشـد، ايـن حكومـت، حكومت اسـالمی نيسـت؛ ايـن حكومـت، طبيعتش، 
ماهيتـش، بقائـش، همـه چيـزش، خـود بـه خود ضـد اسـالم اسـت. .....خدا 
گواه اسـت اگر در نظام جمهوری اسـالمی ما اين اصل خدشـه دار شـود، هر 
يـک از مـا كه مسـؤوليتی را از جانب امـت و امام بر عهده داريـم، هوس پيدا 
كنيـم كـه مـا نيـز دارای جـاه و جالل و جبـروت باشـيم، ولو به تعداد بسـيار 
كـم، آن وقـت زاويـه انحرافی از خلق متعالی توحيدی اسـالمی در جامعه مان 
پيـدا شـده و بايـد نگران كيلومترها انحراف از مسـير پاك و مقـدس و نورانی 

اسـالم باشيم.4

پرهيز از تشريفات و تجمالت
ماهـا وقتی در جامعـه می آييم و می رويم، قلبمان دوسـت دارد همان طلبه ای 
باشـيم كـه هسـتيم، بـا همـان شـيوه در جامعـه آمد و شـد داشـته باشـيم، 
تشـريفات ولو به اندازه سـر سـوزن برای آمد و شـد ما قائل نشـويد......ما بايد 
از همين سـپيده دم جمهوری اسـالمی اگر دو تا چشـم داريم ده چشـم ديگر 
هم قرض كنيم، مواظب باشـيم دچار انحراف نشـويم. در اسـالم حكومت در 
خـط اشـباع و ارضـا و ميـل به قدرت، حرام اسـت، گناه اسـت و عقـاب دنيا و 

آخـرت را به همـراه دارد. 5

خدمت بی منت به مردم
در اسـالم حكومـت در هـر حـدی، در هـر منصبـی، در هـر درجـه ای، در هر 
جايـی، تنهـا و تنها بار سـنگين تر را بر دوش كشـيدن اسـت. حكومت، يعنی 
شـرايط و امكانـات بيش تـر خدمـت را در اختيار گرفتن. هر كسـی شـرايط و 
امكانـات بيش تر خدمت در اختيارش بگذارند، وظيفه و مسـؤوليتش در جهت 

خدمـت بـه مردم خـود به خود سـنگين تر می شـود.
انقـالب اسـالمی ما تـا وقتی كه تمـام افراد قـرار گرفته در شـبكه حكومت، 
عاشـقان خدمـت بی منـت به مـردم نشـوند، به مرحلـه  مطلوبـش در بافت و 

3- شهيدبهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 18 و 19
4- سخنرانی آيت اهلل بهشتی در مسجد جامع نيشابور، هفدهم دی ماه1359

5- همان

سـاخت حكومت نرسـيده است.6

خدمت به مردم
مـا چـاره ای جـز اين نداريـم كه هر مسـاله ديگری سـر راه مان باشـد، به آن 
اهميـت ندهيـم و همچنـان در متـن مـردم و در دل جامعـه و بـا شـما مردم 
روزهـا را و سـاعت ها را بـا همان تواضـع و فروتنی و يک رنگی و بی آاليشـی 

و صفای اسـالمی بگذرانيم7.

مهربانی با مردم
مـن وقتـی می بينـم مسـؤوالن مختلـف جمهـوری اسـالمی از هـر نظـر 
می كوشـند سـاده و مردمـی باشـند، دل قـوی مـی دارم و خـدای را سـپاس 
می گـزارم كـه خدايـا می تـوان بـه ادامـه رحمتـت اميـدوار بـود كـه مـا هم 
همچنـان هرچـه جلو می رويم، مسـؤوالنی از اين قبيل داشـته باشـيم. وقتی 
فرماندارهـا، اسـتاندارها، وزرا، معاونـان و مسـؤوالن گوناگـون را می بينيم كه 
اين ها رفتارشـان با مردم رفتاری پرمهر و متواضعانه اسـت، احسـاس شـعف 
می كنـم و اميـدوار می شـوم كـه ايـن خـط پـاك پرفـروغ همچنان بـه جلو 
مـی رود. جـز ايـن راهـی وجـود نـدارد، جـز اين زمينـه  اميد بـه آينـده وجود 
ندارد. اگر اين جا كشـور شـيعيان علی اسـت، اگر اين جا سـرزمين پيروان 
محمـد اسـت، بايـد رفتـار و روش همـه حكومت كنندگان چنين باشـد8.

رفتار متواضعانه با مردم
مـن در اين رابطه بار ديگر سـخن را بـه روحانيت عزيز متوجه كنم؛ روحانيت! 
روحانيان و علمای اعالم! ما می توانيم بر مسـند قدرت بنشـينيم، اگر توانايی 
آن را داريـم، اگـر آمادگـی بـار سـنگين مسـؤوليتش را داريـم، اگـر عرضه و 
لياقـت و ايمـان و توانايـی و كاردانـی داريم، بر يكی از اين مسـندهای قدرت 
بنشـينيم، اين اشكالی نيسـت، انسـانی كه توانايی دارد )خواهی عمامه بر سر 
و خواهـی كاله باش( باالخره وظيفه اسـت بايد بر عهده بگيرد، اين اشـكالی 
نـدارد، ولـی ما نبايد با ژسـت قـدرت با مـردم رابطه برقرار كنيـم و اگر چنين 
كرديـم هـم روحانيـت را آلـوده كرده ايم، هـم حكومت را. تواضـع و فروتنی و 
مردمـی بـودن و قـدرت را در خدمت مردم به كار انداختن برای همه  كسـانی 
كه در حكومت سـهم و مسـؤوليتی دارند، وظيفه اسـت و برای روحانيونی كه 
مسـؤوليت می پذيرنـد وظيفـه بـه تـوان دو؛ بـرای اين كه تنها بـا يک چنين 
مواظبـت و مراقبـت و محاصره به نفسـی اسـت كه می توانند اين دو رسـالت 
را بـا هـم درآميزند، هـم وظيفـه ای از وظايف سـنگين اداره و مديريت جامعه 
را عهـده دار شـوند –هركسـی اعم از روحانـی و غيرروحانی توانايـی وآمادگی 
قبـول يک مسـؤوليت حكومتی داشـته باشـد و قبـول نكند امروز گنـاه كرده 
اسـت–وهم می تواننـد نقـش روحانيتـی خـود را حفظ كننـد و ايفـا كنند كه 

»تواضـع زگردن فرازان نكوسـت.«9

خدمت خالصانه به مردم
 هـر قـدر مـردم ببينند انسـان هايی امـكان گردن فـرازی دارند، امـكان جاه و 
جـالل و جبـروت دارنـد، اما سـاده و مردمی رفتار می كنند، هر قـدر مردم اين 
را از آن هـا ببيننـد، سـخن آن ها و عمل آن هـا برای مردم سـازنده تر و مؤثرتر 

6- همان
7- همان
8- همان
9- همان
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خواهـد بـود. بنابرايـن، روحانيت دسـت اندركار حكومت، در ايـن رابطه وظيفه  
مضاعـف دارد. دادسـتان انقـالب، حاكم شـرع، قاضی دادگاه مدنی، مسـؤول 
كميتـه، اگـر روحانـی باشـد و امثـال اين ها، از كسـانی كـه احياناً در كسـوت 
روحانيـت مقـام و قدرتی و حكومتی در اختيـار دارند، مواظب باشـند خدای از 
من و شـما حساب كشـی اش سـنگين تر از ديگران اسـت و حكومت كنندگان 
ديگـر آن هـا كه معمـم نيسـتند و روحانی نيسـتند، آن ها هم مواظب باشـند 
در جمهـوری اسـالمی حكومت و قـدرت برای خدمت اسـت و تنها حكومت 
و قدرتـی كـه در جهـت خدمـت خالصانه بـه مردم باشـد، مشـروعيت دارد و 

حكومـت و قدرتی كه در اين جهت نباشـد، مشـروعيت نـدارد10.

تالش برای مسؤوليت دادن به مردم
يكـی از پايه هـای اساسـی حفظ ديـن،  خـوداداره كـردن و خودگردانی در هر 
فرد مسـلمان اسـت و در جمع مسلمان ها بهترين مديريت بر طبق معيارهای 
اسـالم، مديريتـی اسـت كـه بـه عناصـر و افـراد و به مـردم محل هـا امكان 
بدهـد كه خودشـان را براسـاس معيارهـای اسـالمی اداره كننـد؛ خودگردانی 
براسـاس معيارهای اسـالمی، اين روح سياسـت اداری در نظام اسـالم است؛ 
لـذا می بينيـم كـه در زمان موال علی كـه نامه های آن حضـرت به عنوان 
اميرمؤمنـان به واليـان و قضاتش در اطراف سـرزمين پهناور اسـالم به مقدار 
زيـادی بـه يـادگار مانـده و در نهج البالغـه گـردآوری شـده، در ايـن نامه هـا 
می بينيـم كـه مـوال بـه والتـش درچارچوب مكتـب، اختيـارات تـام می دهد 
و مسـؤوليت تـام هـم می خواهـد و تـازه از والت می خواهـد كـه تنهـا خـود 
را مسـؤول اداره  قلمـرو واليت شـان نداننـد، بلكـه بكوشـند تـا مـردم قلمرو 
مسؤوليت شـان را در اداره امـور آن جـا و در اقامـه  صـالح امـت و صالح دين 
در آن جـا دخيـل و شـريک و سـهيم كننـد و حتـی مسـؤوليت اصلـی را بـر 
عهـده آن هـا بگذارند و برای اين كه بشـود مردم خودشـان در اداره امورشـان 
صميمانـه حضـور پيدا كنند، يک چيـز از همه مهم تر اسـت و آن ايمان مردم 

بـه زمامداران اسـت.11

در متن جامعه بودن
امـام از نظـر بينـش و از نظـر منـش و رفتـار می توانـد صدهـا برابـر از امـت 
خودسـاخته تر و متكامل تـر باشـد ولـی از نظـر جايی كـه قرار می گيـرد، حق 
نـدارد جـا، و قرارگاهـش آن قـدر از امـت جلوتر باشـد كه ميـان او و امت يک 
فاصلـه پرنشـدنی همـواره وجود داشـته باشـد؛ زيـرا چنين امامـی خودبه خود 
نقشـی در راهبـری امـت نخواهـد داشـت. امام بايـد فاصله پيشـتازی اش در 
مقـام عينيـت بـا امت آن قدر باشـد كه امـت او را با تمـام ويژگی هايش بتواند 

ببينـد و به او اقتـدا كند.12

ايمان به ملت
بـرای ايـن كـه ملت خـودش را از دولـت جدا ندانـد، بايد به ايـن دولت ايمان 
و اعتقـاد داشـته باشـد و دولت موظف اسـت متقابـاًل به ملتش ايمان داشـته 
باشـد. كسـانی كه به عنوان زمامدار قدردان اين بلوغ، اين رشـد، اين عشـق، 
ايـن شـور، اين ايمـان، اين فداكاری در ملت ما نباشـند، اين ها هرگز نخواهند 

10- همان
11- محمدرضـا سـرابندی، سـخنرانی ها و مصاحبه های آيت اهلل شـهيد بهشـتی،صص356 

370 تا 
12- مديريـت و رهبـری از ديـدگاه شـهيد مظلـوم آيـت اهلل بهشـتی، فصلنامه مصباح، سـال 

پنجـم، شـماره 18، ص36- 34

توانسـت بـا ملـت تا هميشـه در يـک راه برونـد. در اسـالم و در نظـام اداری 
اسـالم، امام امت و مسـؤوالن امت و والت و واليان و مسـؤوالن بخش ها و 

مناطـق مختلـف، اين ها بايد بـا مردم باشـند و با مردم حركـت كنند.13

گريز از غرور و تشريفات
مـا راه مـان اين اسـت، ما اين راه مـان را به هيچ قيمت از دسـت نخواهيم داد. 
پيوند ميان اسـالم و روحانيت و روسـتاييان و كشـاورزان عزيز، كارگران عزيز، 
زن و مـرد شـهری و روسـتايی، دانش آمـوزان و دانشـجويان و معلمان عزيز، 
پيونـد اين چنين اسـت و مـا تداوم انقـالب و تداوم اين جمهوری اسـالمی را 
تنهـا و تنها در ادامه اين را می شناسـيم. اين اسـت كـه موال علی كه يک 
روحانی و اميرمؤمنان اسـت و يک حاكم اسـت، در همان خطبه  حقوق حاكم 
بـر مـردم و حقوق مردم بر حاكم، خطـاب به مردم می گوينـد: ای مردم! مبادا 
تحـت تأثيـر رسـوبات فرهنگ جاهلی گذشـته با علی هـم با همـان آداب و 
تشـريفات حـرف بزنيد كه با جباران سـخن می گفتيد، با علـی آن طوری كه 

بـا پيغمبر حرف می زديد حرف بزنيد، علی جانشـين پيغمبر اسـت14.

پرهيز از كاغذبازی
در نظـام اداری اسـالم براسـاس اعتمـاد واليـان بـه مـردم، ايـن پيچيدگـی 
كسـل كننده مالل آور كـه در نظام كاغذبازی و بوروكراسـی و ديوان سـاالری 
و كاغذبـازی ناشـی از ضعـف اعتمـاد اسـت، اگر قرار باشـد نخسـت وزير به 
وزرا اعتمـاد كنـد، يعنـی وزرا در خـور ايـن اعتماد باشـند، وزير بـه معاونانش 
اعتماد كند، يعنی معاونان شايسـته اين اعتماد باشـند، معاونان به مسـؤوالن 
بعديشـان اعتمـاد كننـد، حكومت مركـزی بتواند به اسـتاندارها اعتمـاد كند، 
اسـتاندار بتوانـد بـه فرماندارها اعتمـاد كند، اگر شـبكه اداره به شـبكه  اعتماد 

تبديـل بشـود، بسـياری از ايـن كاغذبازی ها ديگـر زمينه نخواهد داشـت.15

احساس مسؤوليت دربرابر همه مردم
مديـران كشـور و مديران جامعـه در عين آن كه بايد بـرای حاكميت مكتب 
كوشـا باشـند و در برابـر خـدا و دين خدا و خلـق خدا از اين نظر مسـؤوالنه 
عمـل كننـد، در عيـن حـال بايـد بداننـد مكتـب اسـالم در پـی جـذب و 
پـرورش و رشـد دادن بـه همـه انسان هاسـت، مديـران اداره كننـدگان بايد 
خـود مسـلمانان قباًل سـاخته شـده باشـند، اما وظيفـه  آن ها اين  اسـت كه 
جـّوی و جريانـی بـه وجـود آورند كـه آن هايی كه تا حاال سـاخته نشـده اند 
در آن جـّو و آن جريـان امكان سـاخته شـدن پيدا كننـد و آن هم با امكانی 
بـاال. خواهـش می كنـم به ايـن نكته باز توجـه كنيد، چون ايـن نكته، نكته  
مهمی اسـت در نظام اسـالمی؛ مبادا مسـؤوالن اداره  كشور فكر كنند چون 
مـا روی مكتبـی بودن مسـؤوالن و كاركنان تا ايـن اندازه پافشـاری داريم، 
بنابرايـن، بگوينـد بـه اين كه آقـا ما حكومتی هسـتيم، در خدمـت مؤمنان 
نيسـت اين طور؛ ای مؤمنان دسـت اندركار حكومت، شـما حكومتی هستيد 
در خدمت كل انسـانيت، نه فقط در خدمت مؤمنان، رسـالت شـما اين است 
كـه بـا حسـن مديريتتان جـّوی و جريانی بـه وجود آوريـد كـه در آن جّو و 
جريـان انسـان هايی كه هنوز مؤمن نيسـتند بـا تمام قلب رو بـه ايمان و رو 

13- محمدرضا سرابندی، پيشين،صص356 تا 370
14- سـخنرانی آيت اهلل دكتر سـيد محمد حسـينی بهشـتی در مسجد جامع نيشـابور، هفدهم 

ماه1359 دی 
15- محمدرضا سرابندی، پيشين،صص356 تا 370
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بـه خـدا بياورند، اين يـک اصل مهم اسـت.16

انتقادپذيری
مـا هيـچ وقـت نبايد از خود راضی باشـيم، ما بايد هميشـه گـوش بدهيم كه 
»المؤمـن مـرآت المؤمن« چشـم مان را بـاز كنيم ببينيم اگر نقصـی داريم در 
بيـان و زبـان و برخـورد بـا برادران مان، اين نقص خودمان را بازشناسـی كنيم 
و برطـرف كنيـم. بنابرايـن، ما می خواهيـم همه مان تا آخر عمـر اين خصلت 
سـازنده اسـالمی را كه در آن هم تواضع و فروتنی اسـت، هم بندگی خداست 

و مايـه  نزديک تر شـدن به يكديگر اسـت حفـظ كنيم.17

آيت اهلل جوادی آملی

رابطـه بيـن كارگـزار و مراجعـه كننـده، حفـظ پيونـد بندگی 
باخداسـت

رابطـه بين كارگزار و مراجعه كننده در نظام اسـالمی، تنها حول محـور قرارداد و 
اعتبـار اداری نمی گـردد؛ چون انگيـزه در اين نظام، همانا صيانت پيوند با خداوند 
اسـت كـه همگان با ذات اقدسـش ارتباط وجـودی دارند و اگر مسـائل ديگری 
مانند اسـتخدام و رياسـت يا معاونت و... مطرح اسـت، فقط به منظور ايجاد نظم 
صوری در جامعه می باشـد؛ وگرنه تنها عامل ارتباط بين افراد مسـلمان در يک 

نظام اسـالمی، همان حفظ پيوند بندگی باخدای سـبحان است.

هدف بايد تقّرب به خداوند باشد
ايـن پيونـد مقـدس، در صورتـی يافـت می شـود و می ماند كه هـم اصل كار 
مطابق با دسـتور وحی آسـمانی باشـد؛ يعنی كار حالل، و عمل مشـروع باشد 
و هـم انجـام آن بـرای تحصيل رضـای پروردگار بـوده، هدفی غيـر از تقّرب 

16- همان
17- همان

بـه خداونـد در قلـب كارگـزار راه پيـدا نكند )ُحسـن فعلـی و ُحْسـن فاعلی(. 
اگـر كاری مشـروع نبود يا بر فرض مشـروعيت آن، انگيـزه كارگزار تحصيل 
خرسـندی خداونـد متعالـی نبـود، بلكه بـر اسـاس روابـط قـراردادی صورت 
پذيرفـت، همانند سـرابی خواهد بود كه هرگز تشـنه مقـام و نيازمند به كمال 
را سـيراب نمی كنـد. در قيامـت كه روز ظهور پيوند حقيقی و گسسـتن ارتباط 
قراردادی واعتباری اسـت، كارگزارانی كه پايه كارشـان بر اسـاس مشـروعيت 
آن و تحصيـل رضـای االهـی بـوده، مسـرورند و كارمندانـی كـه كارشـان 
نامشـروع يا هدفشـان رسـيدن به مقام وهمی و حفـظ پيوند قـراردادی بوده، 
غمگيـن هسـتند؛ زيـرا آن چـه را كه حّق و صـواب بـوده، فراهـم نكرده اند تا 
بمانـد و سـودمند باشـد و آن چـه فراهم نموده اند، باطـل و ناپايدار بـود و با فرا 

رسـيدن روز حقيقت، رخت بر بسـته اسـت.

لزوم رعايت عواطف و اخالق
چـون رعايـت عواطف و اخـالق، همانند مراعات حقـوق و احكام، در اسـالم 
از اهّميتـی خـاص برخوردار اسـت و احتـرام به عواطـف از بهترين چهره های 
حقـوق معنـوی انسـان ها در نظام اسـالمی به شـمار می آيـد، لذا الزم اسـت 
كارگـزاران ارجمنـد ايـن نظـام االهی، به آن ها عنايت خاص داشـته باشـند. 

لزوم رعايت تعّهد و ميثاق
تعّهـد ايجـاب می كنـد كه انسـان متعهد، خـود را وامـدار عهد خويـش بداند 
و بـه آن بـدون هيچ كاسـتی وفا كند؛ »يـا أيها الذين امنـوا أوفوا بالعقـود...«؛ 
ای كسـانی كـه بـه خداونـد ايمـان آورديد! به عقـد و عهد خود وفا كنيـد؛»...
والُموُفـون بِعهـِدهِ ْمإذا عاَهدوا...«؛ نيكان، كسـانی هسـتندكه به عهد خود وفا 
می كننـد و رعايتـت عهدها را هماننـد عبـادت خداوند،گرامی می دارنـد. »...و 
أوفـوا بالعهِد إّن العهَد كاَن مسـؤواًل«؛ به ميثاق خـود عمل نماييد و به آن وفا 
كنيـد؛ زيـرا هنگام محاسـبه االهی رعايـت عهد مورد سـؤال قـرار می گيرد؛ 
و در ايـن جهـت، فرقـی بيـن عهـد بـا خـدا و عهـد با بنـدگان وی نيسـت؛ 
پـس كارگزار اسـالمی كه متعهد بـه انجام خدمات صادقانه اسـت، در قيامت 

مسـؤول خواهد بود.

لزوم ادای امانت و حرمت خيانت
قبـول سـمت و پسـت، بـه منزله پذيـرش امانـت جامعه به شـمار مـی رود و 
ادای امانـت، واجـب و خيانـت بـه آن حـرام اسـت: »إّن اهلّل يأمركـم أن ُتؤّدوا 
األمانـاِت إلـی أهلهـا...«؛ خداونـد به شـما امر می كنـد كه هر گونـه امانتی را 
بـه صاحـب آن برگردانيـد. خـواه امانت های مادی باشـد، خواه معنـوی، خواه 
بـه شـخصيت های حقيقی باشـد، خـواه به شـخصيت های حقوقـی؛ »ياأيها 
الذيـن امنـوا ال تخونـوا اهلّل و الرسـوَل و تخونـوا أماناتكـم...«؛ ای مؤمنين! به 
امانـت خداوند و پيامبر خيانت نكنيد. همچنين بـه امانت های خودتان خيانت 
ننماييـد. »والذين ُهـم اَلماناتِِهم َو َعهدِهم راُعوَن«؛ مـردان با ايمان، امانت ها 

و عهدهـای خـود را مراعـات می كنند.

پرهيز از مال حرام و رشوه
هـر كارگزاری مسـؤول اسـت برابر تعهد معّين، كار مبـاح مخصوص به حوزه 
وظيفـه خـود را انجـام دهـد و اگـر عمـداً از انجـام آن امتنـاع نمـود، حقوقی 
كـه دريافـت می كنـد، حرام اسـت. همچنين اگـر بخواهد بـرای تضييع حق 
ديگـران يـا احقـاق باطل و ابطـال حق، مالـی را از مراجعه كننده بگيـرد، كار 
حرامی كرده اسـت: »والتأكلوا أموالكم بينكم بالباطـِل و تدلوا بها إلی الُحّكاِم 
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لتأكلـوا فريقاً من أمـوال الّناِس باإلثِم و أنتم تعلمون«؛ امـوال خود را به باطل 
كـه خـارج از محور دين و قانون االهی اسـت، مصرف نكنيـد و آن ها را عمداً 
بـه قاضيـان و حاكمان ندهيد تـا از رهگذر ايـن كار حرام، مقـداری از اموال و 

حقوق ديگـران را به چنـگ آوريد.

قّوام به قسط و عدل بودن
گرچـه بـر هـر مسـلمانی الزم اسـت كـه عادل باشـد و به قسـط قيـام كند، 
ليكـن كارگزاران نظام اسـالمی، مخصوصاً عهده داران سـمت قضـا و داوری، 
بايـد بيـش از ديگـران به َملَكه فاضله عدالت مّتصف باشـند؛ لـذا قرآن كريم 
اِميَن بِالِْقْسـِط  دربـاره آنان چنين فرموده اسـت: »يـا أَيَها الَِّذيـَن آَمُنوا ُكونُوا َقوَّ
ِ َولَْو َعلَی أَنُفِسـُكْم أَْو الَْوالَِديِن َواأَلْقَربِيَن إِْن يُكْن َغنِيا أَْو َفِقيًرا َفاهلُل  ُشـَهَداَء هلِلَّ
أَْولَـی بِِهَمـا َفاَل تَتَّبُِعوا الَْهَوی أَْن تَْعِدلُـوا َوإِْن تَلُْووا أَْو ُتْعِرُضوا َفـإِنَّ اهللَ َكاَن بَِما 
تَْعَمُلـوَن َخبِيـًرا« ای مؤمنيـن! بـرای اقامه قسـط و عـدل، قّوام باشـيد يعنی 
شـدت قيام و ايسـتادگی را رعايت نماييد و حتی اگر اقرار به حق يا شـهادت 
بـه آن، بـه زيان شـما يا پـدر ومادر ونزديكان بـود، به اقامـه آن مبادرت كنيد. 
توانگـری يا تهيدسـتی افراد، مانـع اقامه عدل و داد نشـود و رعايت حكم خدا 
درباره آنان اولی و سـزاوارتر اسـت و از پيروی هوس بپرهيزيد؛ مبادا از اجرای 
عدالـت بازمانيـد! و اگر از ادای شـهادت سـرپيچی كرديد يا اعـراض نموديد، 
خداونـد همـواره از كار شـما بـا خبـر بوده و هسـت. غـرض آن اسـت كه در 
مسـؤوالن نظام اسـالمی، غير از آن چه در شـهروندان متعارف معتبر اسـت، 
چيز ديگری الزم اسـت و آن اين كه قّوام به قسـط و عدل باشـند تا از گزند 

هرگونـه تبعيض و اهمـال و ندانم كاری و مانند آن مصون باشـند.

پرهيز از تشويق و پاداش ناروا
گرچه ترغيب خدمت گزاران راسـتين، الزم و تكريم كارگزاران امين و متعهد، 
سـودمند اسـت، ليكـن توّقـع نابجا و انتظـار بی مورد كسـی كـه كاری انجام 
نداده و دوسـتدار تشـويق و سـتايش اسـت، مايه عـذاب وی خواهد بـود: »اَل 
وَن أَْن يْحَمـُدوا بَِما لَْم يْفَعُلـوا َفاَل  تَْحَسـَبنَّ الَِّذيـنَ يْفَرُحـوَن بَِمـا أَتَـوا َويِحبُـّ
تَْحَسـَبنَُّهْم بَِمَفـاَزةٍ ِمْن الَْعـَذاِب َولَُهْم َعـَذاٌب أَلِيٌم«؛ می پنداريدكسـانی كه به 
آن چـه كرده انـد )كـم كاری و نفاق و عـدم حضور در صحنه و...( خوشـحال اند 
و دوسـت می دارنـد كـه در قبـال كارهـای نكرده، سـتايش شـوند و از عذاب 

االهـی رهايـی يابند!! بلكه بـرای آنـان عذابی اسـت دردناك!

خطر جاه دوستی و مال خواهی
فرزانـه كسـی اسـت كه وسـيله را هـدف نپنـدارد و غير از هسـتی محض و 
لقـای خداونـد كه همان حقيقت هسـتی اسـت هرچيـز ديگر را وسـيله بداند 
و بـه چيـزی كـه گذراسـت، دل نبنـدد؛ زيـرا خطـر مال دوسـتی و جاه طلبی 
بـه قـدری زيـاد اسـت كـه اگر كسـی بـه آن مبتال شـد، چيـزی از ايمـان او 

ند. نمی ما
پيامبـر اكـرم به ابـوذر، صحابی نامور و مبارز نسـتوه و زاهد شـب و شـير 
روز، چنيـن فرمـود: »يـا أبـاذر! ُحبُّ المـال َو الشـَرف أذَهَب لديـِن الّرجِل ِمن 
ذئبيـن ضارييـن فـی زْرب الغنم َفأغـارا فيها حّتـی أصبحا فمـاذا أبقيا منها«؛ 
دوسـتی مـال و جـاه، ديـن َمـرد را بيـش از آن انـدازه می برنـد كـه دو گرگ 
خون آشـام شـبانه به آسايشـگاه گوسـفندان حمله برنـد و در بامـداد چيزی از 

آن رمـه باقـی نگذارند!
 اگـر كارگـزاری بـرای بـه دسـت آوردن جاه يا بـرای حفظ آن كوشـش كند، 
از آسـيب آن مصـون نخواهـد مانـد. اميد اسـت همگان از توفيـق خدمت به 

بنـدگان خـدا برخـوردار و از لغزش هـای اخالقی و اجتماعی بركنار باشـيم.

گفتارمان عالمانه و محققانه باشد
ذات اقـدس االهـی كـه مسـتخلف عنه ما اسـت و مـا خليفه او هسـتيم و در 
صـراط خالفـت او داريـم گام برمی داريـم، همـه  حرف های او صدق اسـت و 
حـّق و»مـن اصـدق مـن اهلل قبال« »و مـن أصدق مـن اهلل حديثـاً« و مانند 
آن مـا هـم موّظفيم در گفتارمان عالمانه و محققانه باشـيم كـه در اين بخش 
مـا خيلی بحث نكنيـم چون اين فضا فضای انتظامی اسـت، اگـر در آموزش 
عالـی بـود فضای فرهنگی بـود، در اين زمينه انسـان بيش تر بحـث می كرد؛ 
خـب مـا در اين قسـمت فعاًل بحثـی نداريم كه»َوقولوا قوال سـديدا« باشـيد 
»َوالتقـف ماليـس لـک به علـم« باشـيد، تصديق مـان عالمانـه تكذيب مان 

عالمانـه اين مدار فرهنگی اسـت.18

آيت اهلل مظاهری

تخصص و تعهد
دربـاره طالـوت و جالـوت در قـرآن كريـم آمده اسـت كه: جنگی بيـن حق و 
ناحـق اتفـاق افتـاد، و از پيامبر آن زمان خواسـته شـد كه رئيـس و فرماندهی 
برای لشـگر تعييـن كند. آن پيامبـر از خداوند خواسـت تا فرمانـده ای معرفی 
نمايـد، پروردگار عالم، جوانی را برای فرماندهی لشـكر برگزيد. مردم اعتراض 
كردند كه اين جوان اسـت و مناسـب فرماندهی و رياسـت نيست. آن پيامبر از 
سـوی خداونـد بـه مردم اعـالم كرد كه اين جـوان، دو صفـت دارد: تخصص 
و تعهـد. از ايـن قـرآن، بـه خوبـی می فهميم كه ايـن دو صفت ويژگـی اوليه 

يک مدير موفق اسـت.

18- ايـن مطالـب از مجمـوع چند سـخنرانی آيـت اهلل جوادی آملی برگرفته از سـايت ايشـان 
گردآوری شـده اسـت. 
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ايجاد مواسات و عدالت
اين شـرط، بسـيار مهم اسـت، و بايد همگی سـعی كنيـم بازير دسـتان خود 
مـدارا نمـوده و با آنان مثـل يک رفيق صميمی و برادر برخـورد كنيم و قانون 
مواسـات بين ما حاكم باشـد. اميرالمؤمنين به مالک اشـتر می فرمايد: ای 
مالـک! فرماندارهـا و فرماندهان لشـكر تو بايد از افرادی باشـند كه مواسـات 
بر وجود آنان حاكم اسـت. مواسـات، قانون بسـيار مهمی اسـت، و كپی شـده 
از عالم تكوين اسـت. مواسـاتی كه اسـالم دارد از عالم تكوين نشـأت گرفته 
اسـت. انسـان اعضای مختلفی دارد: پا، دسـت، چشـم و... در بين اعضا، سـر 
بـه منزلـه رئيس اسـت در بـدن. لذا می گويند: سـر انسـان از اعضای رئيسـه 
اسـت. بيـن سـر و بقيه اعضای بـدن قانون مواسـات و برابری حاكم اسـت و 
سـر هيـچ گاه تحميل كننـده بر بقيه اعضای بدن نيسـت و با آنان مسـتبدانه 

بر خـورد نمی كند.

منطقی بودن
يكـی ديگـر از ويژگی هـای مديـر موفـق اين اسـت كـه رئيس و مسـؤول با 
اسـتدالل و منطـق بـه ميدان كار وارد شـود نه بـا زور و قلـدری. البته ممكن 
اسـت با زور و تحميل تشـكل به وجود بيايد اما به قول شـيخ الرئيس بوعلی 
سـينا رحمه اهلل چنين نظمی دوام و اسـتمرار نخواهد داشـت. شما اگر سنگی 
را بـه وسـيله زور و نيـروی بـازو بـه طرف بـاال پرتـاب كرديد، آن سـنگ به 
انـدازه زور و بـازوی شـما باال خواهد رفـت و بيش از آن ادامـه نخواهد يافت، 
و سـرانجام بـه طـرف پاييـن خواهد آمد. طبـق فرموده قـرآن، اگر پـدر، مادر 
و رئيسـی بخواهد نظرش را بر زير دسـتانش تحميل كند نه تنها پيشـرفتی 
نـدارد كـه آنـان را عقـده ای بار خواهـد آورد. لـذا اگر تندخويی و خشـونت به 
ميـان آمـد انسـان بـه جـای گرفتن نتيجـه مثبت، با سـرعت تمام به سـوی 

ضدمطلوب خـود می رود.

پرهيز از تندخويی
رئيـس تندخو و نامهربان، گذشـته از اين كه در مسـند مديريـت ناموفق بوده 
و شكسـت می خورد، مصيبت فشـار قبر را نيـز برای خود خريده اسـت. معاذ، 
جـوان پـاك و خوبـی اسـت، جبهه رفتـه و بـرای اسـالم پيكارهای فـراوان 
نموده اسـت، زمانی كه از دنيا رفت فرشـتگان به قدری در تشـييع جنازه اش 
شـركت نموده انـد كه پيغمبـر فرمود: زمين در تشـييع معـاذ از مالئكه پر 
شـده اسـت. رسـول گرامی اسالم در تشييع و غسـل و كفنش شركت كردند، 
و بـا دسـت مبـارك خـود بـر قبر گذاشـتند، امـا زمانی كه قبـر را بـا خاك پر 
نمـوده و روی آن را پوشـانيدند، پيامبـر رو بـه اصحـاب كـرده و فرمودند: قبر 
چنـان فشـاری بـه معـاذ داد كـه اسـتخوان های سـينه اش در هم شكسـت، 
اصحـاب تعجـب كردند و پرسـيدند: يا رسـول اهلل! معاذ كه انسـان خوبی بود. 
پيامبـر فرمـود: آری! آدم خوبـی بـود، بهشـت هم مـی رود، اما در خانـه با زير 

دسـتانش رفتار تنـدی داشـت و تندخو بود.

سعه صدر
دريادلـی و سـعه صـدر، از صفـات الزم يک مدير اسـت. بـا اين ابزار اسـت كه 
مسـؤوالن و مديـران می تواننـد بـا حـوادث رو به رو شـوند و مشـكالت مردم 
را درك كننـد. از هميـن روسـت كـه اميرالمؤمنين علی فرمود: آلة الرياسـة 
سـعة الصدر؛ ابزار رياسـت، سـعه صدر اسـت. مسـؤول و رئيـس، در اثـر زيادی 
اربـاب رجـوع و سـختی كار، و بـد بـودن افـراد زيـر دسـت هرچه كه خسـته و 
عصبانـی باشـد بـاز نمی توانـد بداخالقـی كنـد و از مـرز اعتـدال خارج شـود و 

برخورد خشـن و نامناسـب با ارباب رجوع داشـته باشـد و در نتيجه، كار خوب و 
خدمات گذشـته اش را حبط و نابود كند. عزيزان! به خاطر داشـتن ميز رياسـت 
يـا معاونـت، مغرور نشـويد و خـود را گم نكنيـد، اين عنوان ها همه هيچ اسـت.

قاطعيت
انسـان وقتـی شـرح زندگـی افـرادی كـه در دنيـا پيـروز و موفـق بوده انـد را 
می شـنود و يـا دربـاره آنـان مطالعـه می كنـد بـه ايـن نتيجـه می رسـد كـه 
پيـروزی و موفقيـت اين گروه، مرهون قاطعيت آنان اسـت. منظور از قاطعيت 
تشـخيص وظيفه، تشـخيص راه رسـيدن به هدف، جديت در گفتـار و ايمان 
بـه پـروردگار عالم اسـت، اگر كسـی ايـن چهار صفـت را دارا باشـد قاطعيت 
دارد. بنابرايـن، اگـر كسـی بخواهـد كاری انجام دهـد و به هدف برسـد، ابتدا 
بايد هدف را در نظر بگيرد و آن را به خوبی تشـخيص بدهد، سـپس راه آن را 
بيابـد و بدانـد كـه از چه راهـی رفت. در مرتبه سـوم بايد در گفتـار خود جدی 
باشـد؛ يعنـی گفتـار و كـردارش با هـم بخواند و تنها شـعار نباشـد. در مرحله 
چهـارم - و بلكـه بايـد گفـت قبـل از همه اين ها - اميد به خدا داشـته باشـد 

و او را پناه و پشـتيبان خـود بداند.

صبر و استقامت
يكی ديگر از شـرايط مدير و مسـؤول، صبر و اسـتقامت اسـت. بايد بدانيم كه 
در دنيا مشـكل فراوان اسـت، و هيچ كس بی مشـكل و گرفتاری نيسـت. دنيا 
را بـال و گرفتـاری احاطـه كـرده اسـت. اميرالمومنين می فرمايـد: دنيا با بال 
و مصيبـت، پيچيـده شـده اسـت.همان طور كـه اگر انسـانی در آب باشـد، آب 
محيـط بر اوسـت. انسـان نيـز در دنيا به وسـيله گرفتاری و مصيبت هـا احاطه 
شـده اسـت و تنها چيزی كه هسـت اين كه مشـكل ها بزرگ و كوچک بوده 
و انـواع مختلـف دارد. امـروز به رنگی اسـت و فـردا به رنگ ديگـر. ما بايد قبل 
از هـر چيـز درك كنيـم كـه: زندگی همـراه بـا مشـكالت اسـت. در اداره و در 
اجتمـاع با سـختی ها و گرفتاری هـای متعدد روبـه  رو خواهيم بـود و بايد آن ها 
را يكی پس از ديگری حل كنيم، و بر موج ها سـوار شـده، آن ها را پشـت سـر 
بگذاريـم؛ نـه آن كه تسـليم امواج شـده و خـود را به امواج بسـپاريم. همچنين 
بايـد بدانيـم كه: رسـيدن به موفقيت و كمال، مرهون مشـكالت اسـت؛ و تنها 
بديـن وسـيله می توان بـه هدف رسـيد. اگر بی صبـری و ضعف از خود نشـان 
دهـی، بـه جايی نمی رسـی، اگر زحمت 23 سـاله پيغمبر اكرم نبـود صدای 
اسـالم به جايی نمی رسـيد. اگر صبر و اسـتقامت شـيعه نبود، واليت و فقاهت 
هماننـد امـروز سـربلند نمی شـد.مردم ايـران در اثـر صبر و اسـتقامت و تحمل 
ناگواری هـا بـود كه توانسـتند انقالب اسـالمی را به پيروزی برسـانند. بنابراين، 
شـما مسـؤوالن، مديران و كارمندان و كاركنان عزيز اداره و سـازمان ها كه حل 
مشـكل و گرفتاری جامعه به دسـت شما اسـت، صبر و استقامت داشته باشيد، 
اربـاب رجوع را از خود و انقالب نرنجانيد، درسـت اسـت كه توقعـات بی جا زياد 
اسـت و كمبودها فراوان و راضی كردن مردم كاری مشـكل اسـت اما چه بايد 
كـرد؟ اربـاب رجوع مقصر نيسـت. چرا كه گرفتار اسـت، تو هم مقصر نيسـتی 
چـرا كـه بيـش از ايـن در اختيـارت نيسـت، مسـؤوالن باالتر از تـو هم مقصر 
نيسـتند، چـرا كـه آنـان نيز تمـام تـالش را می كنند؛ حـرف اين اسـت كه اگر 
اربـاب رجـوع به خواسـته اش نمی رسـد الاقل فحـش هم نشـود، با عصبانيت 
و خشـونت بـا او برخـورد نشـود، بلكه با خـوش رويـی و منطق قانع شـود و با 

رضايـت از نزد تو برگـردد19.

19- منبع: آيت اهلل مظاهری، اخالق در اداره



بـر اسـاس رفتـار و ُكنش های هر فرد می تـوان ارزش ها و اهداف او را شـناخت. 
پيامبـران االهی، برترين انسـان های دوران خود بوده اند كه رفتارهای سـنجيده 
و سـودآوری برای انسـان ها داشـته اند. پيامبر گرامی اسـالم جايگاه ويژه ای 
در ميان پيامبران دارد و شـناخت ايشـان برای هر انسان مسلمان و غيرمسلماِن 
بزرگ انديـش كه خواسـتار رشـد و تعالی باشـد، ضـرورت دارد. بهتريـن روش، 
شـناخت رفتاری ايشـان اسـت. پيامبر اسـالم در هر بُرهه تاريخی، با توجه 
بـه نياز جامعه، راهبردی را با هدف رسـاندن انسـا ن ها به سـعادت تبييـن و اجرا 
می كردنـد. بی گمان، سـعادت انسـان در گرو دين داری اسـت. يكـی از مواردی 
كـه بايد در رفتارشناسـی پيامبر گرامی اسـالم به صورت جـدی مورد توجه 
قرار گيرد، چگونگی رفتار ايشـان با دشـمنان خداوند اسـت. پيامبر اعظم با 
دشـمنان دين، برخوردی درجه بندی شـده داشـت و انعكاس رفتارشان بر اساس 
شـدت عمـل آن ها می بـود؛ بدين گونـه كه به مقدار دشـمنی و شـقاوت طرف 
يـا افـراد مقابـل كه به ضرر اسـالم و مسـلمين بوده، برخـورد را نرم يا سـخت 
و سـخت تر می كردند. برخورد سـخت و قتال در اسـالم، سياسـت هميشـگی 
و كلـی نيسـت بلكـه راهبـردی بـرای بـه سـعادت رسـاندن جامعه اسـت، به 
گونه ای كه اگر اين راهبرد نهايی نباشـد، سـعادت جامعه بر اسـاس نيرنگ ها و 

تهديدهای دشـمنان مختل خواهد شـد. متاسفانه نسـبت به راهبرد سخت، كه 
آخريـن چـاره و درمـان اجتماعی در اسـالم، برای جلوگيری از فسـاد و هالكت 
جامعـه اسـت، نگاه بدبينانه وجـود دارد. خداوند در قـران كريم از اين نگاه چنين 
يـاد می كنـد: »ُكتِـَب َعلَيُكُم الِْقتـاُل َو ُهَو ُكـْرٌه لَُكْم َو َعسـی  أَْن تَْكَرُهوا َشـيئًا 
َو ُهـَو َخيـٌر لَُكـْم َو َعسـی  أَْن ُتِحبُّوا َشـيئاً َو ُهَو َشـرٌّ لَُكـْم َو اهللُ يْعلَـُم َو أَنُْتْم ال 
تَْعلَُمـوَن«1؛ بـر شـما كارزار واجـب شـده اسـت، در حالـی كه برای شـما ناگوار 
اسـت. و بسـا چيـزی را خـوش نمی داريد و آن برای شـما خوب اسـت، و بسـا 
چيـزی را دوسـت می داريـد و آن بـرای شـما بـد اسـت، و خـدا می داند و شـما 

نمی دانيد.
نبايسـتی فرامـوش كـرد كه خداونـد مهربان بر اسـاس حكمت و بـرای تعالی 
بشـريت، به پيامبران و اوصيای ايشـان كه منعكس كننده رحمانيت و رحيميت 

پـروردگار هسـتند، امـر به جنگ و ِقتـال می كند. 

 :فلسفه جنگ و قتال با كّفار در نگاه عالمه طباطبايی
چـرا جنگيـدن و قتال بر مؤمنين كره و گـران بوده؟ دو صورت می تواند داشـته 
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باشـد. وجـه اول: از ايـن جهـت كـه در جنـگ جان هـا در خطر قـرار می گيرد. 
حداقـل خسـتگی و كوفتگـی دارد و ضررهـای مالـی به بـار مـی آورد، و امنيت 
و ارزانـی ارزاق و آسـايش را سـلب می كنـد. از ايـن قبيـل ناراحتی ها كـه مورد 
كراهـت انسـان در زندگـی اجتماعـی اسـت بـه دنبـال دارد. آری! اين گونـه 

ناماليمـات طبعـا بر مؤمنين هم شـاق اسـت.
وجـه دوم: مؤمنيـن بـه تربيـت قـرآن بـار آمده انـد، و عـرق شـفقت و رحمت 
بـر تمامـی مخلوقـات در آنـان شـديدتر از ديگران اسـت. تربيت شـدگان قرآن 
حتـی از آزار يـک مورچـه هـم پرهيـز دارند. نسـبت بـه همه خاليـق رأفت و 
مهربانـی دارنـد، چنيـن كسـانی البته از جنـگ و خونريـزی كراهـت دارند. هر 
چند دشمنانشـان كافران باشـند. بلكه مومنان دوسـت دارند با دشـمنان هم به 
مدارا رفتار كنند، و آميزشـی دوسـتانه داشـته باشـند. خالصه با عمل نيک و از 
راه احسـان آنـان را بـه سـوی خدا دعوت نمـوده، و به راه رشـد و در تحت لوای 
ايمـان بكشـانند. كه جان برادران مؤمنشـان به خطر نيفتد و هـم كّفار با حالت 

كفـر هالك نشـوند و در نتيجه بـرای ابد بدبخـت نگردند.
چـون مؤمنيـن اين گونه فكـر می كردند، خدای سـبحان در آيه مـورد بحث به 
ايشـان فهمانيـد كه اشـتباه می كننـد. خدايی كه قانونگـذار حكم قتال اسـت، 
خـوب می دانـد كـه دعـوت بـه زبـان و عمـل در كّفـاری كـه دچار شـقاوت و 
خسـران شـده اند هيـچ اثـری نـدارد، و از بيش تـر آنـان هيچ سـودی عايد دين 

نمی شـود. كفـار نه بـه درد دنيای كسـی می خورند، نه 
بـه درد آخـرت. پـس اين گونه افراد در جامعه بشـريت 
عضـو فاسـدی هسـتند كه فسادشـان به سـاير اعضا 
هـم سـرايت می كنـد و هيـچ عالجـی بـه جـز قطع 

كـردن، و دور افكنـدن ندارند.
ايـن دو وجـه هر چنـد هـر دو می توانند جملـه »َو ُهَو 
ُكـْرٌه لَُكـْم« را توجيه كننـد، و ليكن وجـه اول به نظر 
بـا آيـات عتـاب مناسـب تر اسـت، عـالوه بـر اين كه 
تعبيـر در جمله»ُكتَِب َعلَيُكـُم الِْقتاُل« هم به بيانی كه 
گذشـت كـه چرا بـه صيغه مجهـول آمـده، مؤيد وجه 

است. اول 
برخـورد قهرآميـز پيامبربـا شمشـير نسـبت بـه 
دشـمنان انـواع مختلفی داشـته اسـت. شـيوه برخورد 
و رفتـار سـخت پيامبر اسالممنشـأ و سـنتی برای 
تصميم دربـاره چگونگی برخورد با دشـمنان در دولت 
علـوی عليه السـالم و مهدوی بود و خواهـد بود. در 
حديثـی معروف امام صادق برخـورد پيامبر را با 

ُمعانديـن اسـالم به پنـج روش تقسـيم كرده اند.

مبعوث شدن پيامبر با پنج شمشير
حفـص بـن غيـاث نقـل می كنـد كـه شـخصی از امـام صـادق دربـاره 
 پرسـيد و سائل از دوستان)شـيعيان(ما بود. امام جنگ های اميرالمؤمنين
بـه او فرمودنـد: خداوند، محمد را )در برابر دشـمنان( با پنج شمشـير مبعوث 
كرد. سـه شمشـير از آن ها عريان اسـت و غالف نمی شـود تا وقتی كه جنگ 
تمـام شـود و جنـگ تمـام نمی شـود مگر اين كـه آفتـاب از مغرب طلـوع كند 
و آفتـاب از مغـرب طلـوع نمی كنـد مگـر اين كـه همـه مـردم در آن روز ايمان 
می آورند)احتمـاال اشـاره به عصر ظهـور دارد(، ولـی در آن روز ايمان كسـی كه 
پيـش از آن ايمـان نيـاورده بـود و يا در ايمان  خود خيری كسـب نكـرده بود، به 
حالش سـودی ندهد. )دو شمشير ديگر( شمشـيری از آن شمشيرهای پنج گانه 

در غـالف اسـت و شمشـير ديگـر در غالف اسـت و كشـيدن آن با ديگـران و 
حكم آن با ماسـت.

شمشيرهای سه گانه عريان: 
1. شمشير بر مشركان عرب

خداونـد می فرمايـد: »...َفاْقُتُلـوا الُْمْشـِركيَن َحيـُث َوَجْدُتُموُهـْم َو ُخُذوُهـْم َو 
ـالَة َو آتَـُوا الزَّكاَة  اْحُصُروُهـْم َو اْقُعـُدوا لَُهـْم ُكلَّ َمْرَصـٍد َفـإِْن تابُـوا َو أَقاُموا الصَّ
َفَخلُّوا َسـبيلَُهْم إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرحيم «2 ؛مشـركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آن ها 
را بگيريـد و محاصـره كنيـد و در هر كمين گاهی برای آنان بنشـينيد، اگر توبه 
كردنـد و نمـاز خواندنـد و زكات دادند، آن ها هم برادران دينی شـما خواهند بود.

دربـاره اين هـا جـز شمشـير و كشـتن و يا داخل شدنشـان بـه اسـالم پذيرفته 
نمی شـود )و اگـر كشـته شـوند( مـال آن هـا بـه غنيمـت گرفتـه می شـود و 
فرزندانشـان اسـير می شـوند به آن صورت كه پيامبر خدا اسـير گرفت و او 

اسـير گرفـت و عفـو كـرد و از آن هـا فديه قبـول نمود.

2.شمشير بر اهل ذّمه
خداونـد می فرمايد: »قاتُِلوا الَّذيَن ال يْؤِمُنوَن بِـاهللِ َو ال بِالْيْوِم اآْلِخِر َو ال يَحرُِّموَن 
مـا َحـرََّم اهللُ َو َرُسـولُُه َو ال يديُنـوَن ديـَن الَْحـقِّ ِمَن الَّذيـَن أُوُتـوا الِْكتاَب َحتَّی 
يْعُطـوا الِْجْزيـَة َعـْن يـٍد َو ُهـْم صاِغُروَن«3؛ با كسـانی كه به خـدا و روز قيامت 
ايمـان نياورده انـد و آن چـه را كه خـدا و پيامبرش حرام 
كرده انـد حـرام نمی داننـد و بـه دين حـق نمی گرايند 
بـا آنـان كه بـه آن هـا كتـاب داده شـده)اهل كتـاب(، 
بجنگيـد تـا وقتـی كـه جزيـه بدهنـد، در حالـی كـه 

شـده اند. كوچک 
هـر كـس از اهـل كتـاب در كشـور اسـالمی باشـد، 
از آن هـا جـز دادن جزيـه و يـا كشته شـدن پذيرفتـه 
نمی شـود. هـر گاه آن هـا جزيـه دادن را قبـول كننـد، 
اسـيرگرفتن آن ها حرام اسـت و اموالشان حرمت دارد و 
می توانيـم با آن هـا ازدواج كنيم و هر كـس از آن ها در 
كشـوری باشـد كه در حال جنگ با مسـلمانان اسـت 
اسيركردنشـان و اموالشـان بـر مـا حالل و نكاحشـان 
حـرام اسـت و از آن هـا جـز كشته شـدن و يـا داخـل 

شـدن به اسـالم پذيرفته نيسـت.

3.شمشـير بـر مشـركان عجم)يعنـی تـرك و ديلم و 
خزر(

خداوند در سوره محمد می فرمايد:
»َفـإِذا لَقيُتـُم الَّذيـَن َكَفـُروا َفَضـْرَب الرِّقاِب َحتَّـی إِذا 
ا ِفداًء َحتَّی  ا َمنًّا بَْعـُد َو إِمَّ أَثَْخْنُتُموُهْم َفُشـدُّوا الَْوثاَق َفإِمَّ
تََضـَع الَْحـْرُب أَْوزاَرهـا ذلَِک َو لَْو يشـاُء اهللُ الَنَْتَصَر ِمْنُهـْم َو لِكْن لِيْبُلَوا بَْعَضُكْم 
بَِبْعـض «4؛ پـس چـون با كافران روبه رو شـديد گردن هايشـان را بزنيـد و چون 
بـا آن ها سـخت گرفتيد آن ها را در بند كشـيد و پـس از آن يـا از روی مّنت و يا 

گرفتن فديه آزادشـان كنيد.
منظـور فديـه گرفتـن و فديـه دادن ميان آن هـا و اهل اسـالم اسـت و از اينان 
جز كشـته شـدن و يا داخل شـدن به اسـالم پذيرفته نيسـت و نكاحشان جايز 

2 . توبه، 5
3 . توبه، 29
4 . محمد،4
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خداونـد،  فرمودنـد:  او  بـه   امـام  
محمـد را )در برابر دشـمنان( با پنج 
شمشـیر مبعـوث کرد. سـه شمشـیر از 
آن هـا عریان اسـت و غاف نمی شـود تا 
وقتـی کـه جنگ تمام شـود و جنگ تمام 
نمی شـود مگـر این کـه آفتـاب از مغرب 
طلـوع کنـد و آفتـاب از مغـرب طلـوع 
نمی کنـد مگـر این کـه همه مـردم در آن 
روز ایمـان می آورنـد )احتماال اشـاره به 
عصر ظهـور دارد(، ولـی در آن روز ایمان 
کسـی کـه پیـش از آن ایمـان نیـاورده 
بـود و یـا در ایمـان  خـود خیـری کسـب 
نكـرده بـود، بـه حالـش سـودی ندهـد. 
آن  از  شمشـیری  دیگـر(  شمشـیر  )دو 
شمشـیرهای پنج گانه در غاف اسـت و 
شمشـیر دیگر در غاف است و کشیدن 

آن بـا دیگـران و حكـم آن با ماسـت.



از  دینـش  حفـظ  خاطـر  بـه  خداونـد 
خطـر انقـراض بعضـی از مـردم را بـه 
دسـت بعضـی دفـع می کنـد. اگـر تنهـا 
معابـد را نـام بـرده بـا ایـن کـه اگـر این 
دفـاع نباشـد اصل دیـن باقـی نمی ماند 
تـا چه رسـد بـه معابـد آن؛ بدین جهت 
اسـت کـه معابد مظاهـر دین و شـعائر 
و نشـانه های دیـن اسـت کـه مـردم بـه 
وسـیله آن بـه یـاد دیـن می افتنـد، و در 
آن ها نشسـته احـكام دیـن را می آموزند 
و صـورت دیـن را در اذهـان مـردم حفظ 
می کننـد. از ایـن آیـه شـریفه اسـتفاده 
می شـود کـه در شـرایع سـابق نیز حكم 
دفاعـی فی الجملـه بـوده هـر چنـد کـه 

کیفیـت آن را بیـان نكـرده اسـت.

نيسـت مادامی كـه در دارالحرب قـرار دارند.

اما شمشيرهايی كه در لفافه است:
4. شمشير بر اهل  بغی  و تأويل )يعنی خروج كنندگان بر امام عادل(

خداونـد می فرمايـد: »َو إِْن طائَِفتاِن ِمـَن الُْمْؤِمنيَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحـوا بَيَنُهما َفإِْن 
بََغـْت إِْحداُهمـا َعلَـی اأْلُْخـری  َفقاتُِلوا الَّتـی  تَْبغی  َحتَّی تَفـی َء إِلی  أَْمـِر اهللِ َفإِْن 
فـاَءْت َفأَْصلُِحـوا بَيَنُهما بِالَْعْدِل َو أَْقِسـُطوا إِنَّ اهللَ يِحبُّ الُْمْقِسـطيَن«5؛ و اگر دو 
گـروه از مؤمنـان با يكديگر بجنگند ميان آن ها صلـح برقرار كنيد و اگر يكی بر 
ديگـری سـتم كرد با آن گروه سـتم كرده  بجنگيد تا به فرمان خـدا گردن نهد.

وقتـی ايـن آيـه نازل شـد، پيامبر خـدا فرمودند: همانا در ميان شـما كسـی 
وجـود دارد كـه پـس از مـن بـر اسـاس تأويـل خواهـد جنگيـد همان گونه كه 
مـن بـر اسـاس تنزيل جنگيده ام. گفته شـد: او كيسـت يـا رسـول اهلل؟ فرمود: 
پينه كننـده كفـش و منظـورش اميرالمؤمنين بـود )كه در آن حال مشـغول 

پينـه زدن كفش خود بود( عمار ياسـر در جنگ صفين 
می گفـت: سـه بـار زيـر ايـن پرچـم همـراه بـا پيامبر 
خـدا و خاندانـش جنگيـده ام و اين به خدا سـوگند 
كـه چهارمی اسـت، به خدا سـوگند كه اگر مـا را بزنند 
و ما را به نخلسـتان های سـرزمين بحرين برسـانند باز 
مـا می دانيـم كـه بـر حقيـم و آن ها بـر باطلند. سـيره 
اميرالمؤمنيـن درباره آن ها مانند رفتار پيامبر در فتح 
مكـه بـا مـردم مكه بـود كـه از آنـان اسـير نگرفت و 
فرمـود: هـر كس در خانـه اش را ببندد و سـالح خود را 
زميـن بگـذارد و يـا وارد خانه ابو سـفيان شـود در امان 
است، همچنين اميرالمؤمنين در جنگ بصره)جنگ 
جمل( درباره آن ها فرمود: فرزندانشـان را اسـير نكنيد و 
زخمی هايشـان را نكشيد و كسـی را كه فرار كرد دنبال 
نكنيـد و هـر كـس در خانـه اش را ببنـدد و سـالح بر 

زمين گـذارد در امان اسـت.

5. شمشيری كه در غالف است
همان شمشـيری اسـت كه بـا آن حكم قصـاص اجرا 
می شـود. خداوند می فرمايـد:»َو َكَتْبنا َعلَيِهْم فيهـا أَنَّ 
النَّْفـسَ بِالنَّْفـس...«6 ؛ »نفـس در مقابـل نفس« پس 

كشـيدن آن حـق اوليای مقتـول و حكم آن بر ماسـت.
ايـن بود شمشـيرهايی كه خداوند پيامبـرش را با آن ها مبعوث كـرد و هر كس 
آن هـا و يـا برخی از آن ها و يا شـيوه به كارگيری آن و يـا احكام آن را انكار كند، 

بـه آن چه خداوند بر محمد نازل كرده كافر شـده اسـت. 
پرسـش اساسـی اين اسـت كه: اگر قتال و جنگ رخ ندهد و اسـالم با دشمنان 
خـود فقـط با چهره رحمانی برخورد كنـد، چه پيش خواهد آمـد؟ در قرآن كريم 

به اين پرسـش پاسـخ داده شده اسـت. خداوند می فرمايد:
»َو لَـْو ال َدْفـعُ  اهللِ النَّـاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسـَدِت اأْلَْرُض َو لِكـنَّ اهللَ ُذو َفْضٍل 
َعلَـی الْعالَميـَن«7؛ ...و اگـر خـدا بعضـی از مردم را به وسـيله بعضـی ديگر دفع 

5 . حجرات، 9
6 . مائده،45 
7 . بقره،251

نمی كـرد، زميـن تبـاه می ٍشـد، ولـی خدا بـر جهانيان فضـل و كـرم خويش را 
ارزانی مـی دارد.

حكمت تّشريع حكم قتال و جهاد در نگاه عالمه طباطبايی
آيـه هـر چنـد كه در مقام تعليل، نسـبت به تشـريع قتـال و جهاد قـرار دارد و 
حاصلـش ايـن اسـت كه تشـريع قتال بـه منظور حفـظ مجتمع دينی از شـّر 
دشـمنان دين اسـت كه می خواهنـد نور خـدا را خاموش كنند زيـرا اگر جهاد 
نباشـد همـه معابـد دينـی و مشـاعر الهی ويـران گشـته، عبادات و مناسـک 
از ميـان مـی رود، ليكـن در عيـن حـال مـراد از دفـع خـدا مـردم را به دسـت 
يكديگـری، اعـم از مسـاله جهـاد اسـت. چون دفـاع مـردم از منافـع حياتی 
خـود و حفظ اسـتقامت وضع زندگی، سـّنتی اسـت فطـری كه )چـه اين آيه 
بفرمايـد و چـه نفرمايـد( در ميـان مـردم جريـان دارد. هر چند كه اين سـنت 
فطـری هـم منتهـی به خدای تعالی می شـود. اوسـت كـه آدمـی را به چنين 
روشـی هدايـت كـرده، چـون می بينيم كه انسـان را 
مانند سـاير موجودات مجهـز به جهـاز و ادوات دفاع 
نمـوده، تـا به آسـانی بتواند دشـمن مزاحـم حقش را 
دفـع دهـد، و نيـز او را مجهز بـه فكر كرده، تـا با آن 
بـه فكـر درسـت كردن وسـايل دفـع، و سـالح های 
دفاعی بيفتد، تا از خود و هر شـأنی از شـؤون زندگی 
كه مايه حيات و يا تكميل حيات و تماميت سـعادت 
او اسـت دفـاع كنـد. دفاع و قتـال آخرين وسـيله بقا 
اسـت. انسـان ها وقتـی به آن متوسـل می شـوند كه 
راه هـای ديگـر به نتيجه نرسـد؛ مانند آخريـن دوا كه 
همـان داغ كـردن زخـم اسـت. وقتی به سـوزاندن و 
بسـتن زخـم متوسـل می شـوند كـه دواهـای ديگر 
نتيجـه ندهـد. چـون در جنـگ و قتـال با دشـمنان 
بشـرّيت نيـز اقـدام بـه سـوزاندن و بسـتِن بعضی از 
اجـزای يـا افـراد اجتماع می شـود كـه بين برونـد، تا 
بقيـه نجـات يابنـد. اين سـّنتی اسـت كـه در جوامع 
بشـری جريان دارد و به انسـان ها اختصاص نداشـته 
اسـت. هـر موجـودی كـه بـه نحـوی شـخصيت و 
اسـتقالل دارد ايـن سـّنت را دارد كـه احيانا مشـقت 
موقتـی را بـرای راحتـی دائمی تحمل كنـد. می توان 
گفـت كـه در آيه شـريفه به اين نكته اشـاره شـده اسـت كه قتال در اسـالم 
از فروعـات همان سـنتی اسـت فطـری، كه در بشـر جاری اسـت. چيزی كه 
هسـت وقتی همين قتال و دفاع را به خدا نسـبت دهيم آن وقت »َدْفُع اهللِ« 
می شـود و می گوييـم: خداوند به خاطـر حفظ دينش از خطـر انقراض بعضی 
از مـردم را بـه دسـت بعضـی دفـع می كند. اگـر تنها معابـد را نام بـرده با اين 
كـه اگـر اين دفاع نباشـد اصل ديـن باقی نمی ماند تا چه رسـد بـه معابد آن؛ 
بديـن جهـت اسـت كه معابـد مظاهر دين و شـعائر و نشـانه های دين اسـت 
كـه مـردم به وسـيله آن بـه ياد دين می افتنـد، و در آن ها نشسـته احكام دين 
را می آموزنـد و صـورت ديـن را در اذهـان مـردم حفـظ می كننـد. از ايـن آيه 
شـريفه اسـتفاده می شـود كه در شـرايع سـابق نيـز حكم دفاعـی فی الجمله 

بـوده هـر چند كـه كيفيـت آن را بيان نكرده اسـت.

56

35
ره  

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما



چكيده 
در دوران خالفـت ظاهری اميرالمومنين تا انتهای حكومت كوتاه مدت آن 
امام همام پيوسـته مسـلمين گرفتار جنگ های سـنگين داخلی بودند تحمل 
ايـن جنگ هـا برای كسـانی كه بصيـرت نداشـتند ممكن نبود و مشـكالت 
زيـادی را بـرای خودشـان و اميرالمومنيـن و حتی تاريخ ايجـاد كردند كه 
هنـوز مسـلمانان هزينـه ی آن بی بصيرتـی را با كشـته و ذبح شـدن پرداخت 
 می كننـد. امـا عواملی چند باعث ايجاد چنين فضايی شـد تا اميرالمومنين
نتوانـد سـنن رسـول خدا را بـار ديگر احيـاء كند. اين نوشـتار تـالش دارد 
بعضـی از عوامـل مهـم كه در ايـن باره كمتر مـورد توجه قرار گرفتـه را مرور 

و بررسـی كند. 
اين پرسـش مطرح اسـت كـه رفتار اميرالمومنين بـا منتقدين و مخالفين، 
معانديـن، منافقيـن و ياغيـان در دوران زمـام داری خود چگونه بوده اسـت. در 
مـورد دو دسـته اول يعنـی منتقدين و مخالفين جواب روشـن اسـت نمونه ی 
بـارز آن دوازده هـزار خـوارج نـادان بودند كه نمی فهميدندـ  بـا وجود هر دليل 
و هـر برهانـی بـاز هـمـ  اهل خطا هسـتند چـون در هر صورت با كسـی در 

افتاده انـد كـه او بـا حـق و حق با اوسـت.1 پس اميرالمومنين هشـت هزار 
از آن هـا را بـا ارشـاد و روشـن گری از لبـه پرتـكاه جهنم بازگردانيـد و هدايت 
فرمـود امـا تكليـف آنـان كه عمـال حرف حـق را نپذيرفتنـد و با لج بـازی به 
دنبـال تحريـف ديـن و برداشـت دلخـواه و خطرناكـی از اسـالم بودنـد را بـا 
شمشـير روشـن سـاخت تا بيش از اين پرونده گناه شـان سنگين نشـود. اين 
جماعـت در حكومـت عدل علی ملحق می شـوند بـه آنان كـه در جمل، 
فرقـه عثمانی مذهـب را بنيان گـذاری كردنـد و آنـان كه در صفيـن به پيروی 
از هميـن مذهـب خدعـه پيراهن عثمان را سـر چـوب كردند و عليـه موال و 
ولـی امـر مسـلمين طغيان كردنـد. طغيان عليـه ولی امـر، مصداق خـروج از 
ديـن و خارجـی بـودن و ارتداد اسـت. اصواًل بـر خالف فقه و احكام شـرعی، 
كـه جاهالن ملحق به كفار هسـتند، در اداره جامعه اسـالمی با ايـن دو گروه 
دو برخـورد متفـاوت خواهد شـد يكی را با تبليغ و ارشـاد و ديگـری را با تنبيه 
و عتـاب، تدبيـر مي نماينـد. چـون بـر خـالف جاهـل، كافـر به كسـی گفته 
می شـود كـه حجـت بـر او تمـام شـده امـا لج بـازی می كنـد و گاهـی هـم 

محـارب اسـت. يعنی عليه مسـلمانان ايجـاد جنگ و تنـش می كند. 

سعيد سليمی

 
اميرالمؤمنين  در مواجهه با مخالفان 
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شايسـتگی اميرالمومنين بـه عنوان يك انقالبـی تمام عيار 
برای الگو شـدن

البته تشـخيص اين كه چه كسـی را در چه زمانی مورد چگونه برخوردی قرار 
دهنـد كاری بس مشـكل اسـت و تنهـا از رهبر بـا بصيرت برمی آيـد و گرنه 
ريختـن خـون حتی يـک بی گناه در قرآن كريم بسـيار عظيم شـمرده شـده 
اسـت2. و گاهـی هميـن يـک خون ممكن اسـت آن قـدر اثر سـوء در جامعه 
بگـذارد كـه همه را نسـبت بـه آن دين و نظـام بدبين كند و تا حد فروپاشـی 
پيـش ببـرد. فلذا اميرالمومنيـن در مورد جنگ نهـروان می فرمايند: »فقط 
مـن بـودم كه چشـم فتنـه را كور كـردم«3 امام علـی يک رهبـر انقالبی 
اسـت، او اشـداء علـی الكفار4 اسـت. او اتكا بـه خداوند دارد و فقـط او را قدرت 
مطلـق می دانـد. علـی می توانسـت بـه سـبک معاويـه بلكـه بـه مراتب 
قوی تـر حكومـت را اداره كنـد چنانچه خـود حضرت به ايـن امر اشـاره دارد5 
امـا علـی از خـدا و روز قيامـت می ترسـد و به دنبـال عوام فريبـی و جمع 
كـردن طرفـداران و هـواداران6 و چند صباح رياسـت بيش تر نيسـت پس اين 
جاهـالن مقدس مـاب را بـه همـان منافقـان زيرك ملحق كـرد و از سـر راه 
اسـالم ناب برداشـت. حال بايد دانسـت كه اين ها چگونه مسـلمانانی بودند؟ 
و چـرا آن قـدر بی معرفـت بودنـد؟ چـرا معتقد بودنـد كه ميـدان جنگ جای 
ديـن داری و دل سـوزی و نمـاز و احكام و اين خورده فرمايشـات نيسـت! گويا 
اصـال توجيـه نبودند كه بـرای اقامه دين و احياء سـنن پيامبر می جنگيدند 
كـه اگـر توجيـه بودنـد نمی پرسـيدند االن در ايـن ميـدان جنگ جـای نماز 

خواندن اسـت!؟7

ميزان معرفت مسلمانان در عصر اميرالمومنين
رسـول خدا در طول سـيزده سـال تبليغ خـود در مكه هرگـز اقدامی برای 
جنـگ نكـرد بلكه جهاد دفاعی هم نداشـت. چـون يارانش احـكام جهادی را 
نمی دانسـتند و با معارف عالی اسـالم در حد مناظره آشـنا نبودند و نسـبت به 
حقيقـت اسـالم ناب طفل دبسـتانی بودند از آنـان به عنوان مجاهد اسـتفاده 
نكـرد حتـی در سـال های اول هجـرت بـه مدينـه تا ايـن مهم فراهم نشـد؛ 
آن هـا را بـرای جهـاد علمـی و نظامی به ميدان جنگ نفرسـتاد و بـا خود نيز 
نبـرد. چـون هر لحظه ممكن بود شـخص مشـرك در وسـط ميـدان جنگ 
از يک تازه مسـلمان سـواالت سـطح باالی اعتقادی بپرسـد و هدايت شـود 
و بـه لشـكر اسـالم ملحق شـود و نيز ممكن بـود رعايت نكـردن فقه جهاد، 
مـردم طـرف مقابـل را برای هميشـه از اسـالم متنفر سـازد پـس هيچ گونه 
بی دقتـی از سـوی لشـكر اسـالم نبايد سـرمی زد كه اگـر می زد ماننـد كاری 
كـه خالدبن وليـد كرد، بر پيامبـر الزم بود بالفاصله برای رفع شـبهه و جبران 
خطـا اقـدام فرمايـد چنانچـه در آن واقعه بـرای رفع ذهنيت بدی كه نسـبت 
بـه اسـالم نـاب پيـش آمـده بـود، بالفاصلـه اميرالمومنيـن را فرسـتاد تا 
اسـالم حقيقـی را بـه مردم يمـن معرفی كند و داسـتان آن مشـهور اسـت.8 
ايـن جماعـت، به ويـژه پـس از دوران رحلت پيامبـر، نه قدر علي را دانسـتند 
و نـه منزلـت او را شـناختند. اما نـوع عملكرد علـي در مواجهه با حكومت 

خلفـا و زمانـه خود جالب توجـه بود. 
بعضـی از عوامـل تاثيرگذار در نـوع عملكرد اميرالمومنيـن را مي توان اين 

برشمرد: گونه 
1- سـازش كار لـو اهل تعامـل نبودن اميرالمومنين چـون او معصوم بود و 
قـول و فعـل و تقريـر9 او بـه منزله تاييد شـخص يـا عملكرد افـرادی بود كه 
بعدهـا در اداره جامعـه اسـالمی مورد الگو قـرار می گرفتند پس عـدم برخورد 
مشكل سـاز می شـد حتـی تقيه هم جا نداشـت چـون امر تشـكيل حكومت 

اسـالمی بدعت نمـاز تراويح به جماعـت!10 نبود كه اميرالمومنيـن از كنار 
 آن بگـذرد و برخـورد بـا آن را به مجال ديگر بسـپارد. اصوال اميرالمومنين
بـه كسـی نان قـرض نمی داد تا بعـد جبران كنـد. ای كاش مـردم زمان های 
مختلـف متوجـه می شـدند كه ايجـاد حكومت اسـالمی تا چه انـدازه اهميت 

دارد تـا بـرای برپايـی حاكميت اسـالم از هيچ هزينه ای دريـغ نمی كردند. 
2- خطـر روم شـرقی بـه عنوان يكـی از ابرقدرت های زمانه كه خـود را برای 
حملـه بـه ممالک اسـالمی آمـاده می كـرد11 و احتمـال ملحق شـدن معاويه 
بـه او بـرای نابـودی اسـالم می رفـت و قـرار بـود اميرالمومنيـن با چنين 
 مسـتكبرينی برخـورد كنـد اما بـا توجه به شـرايطی كه برای امام حسـن
ايجـاد شـد امـام بـا هدنـه12 كامال خالفـت را بـه معاويـه واگذار كـرد تا 
معاويه با پادشـاه روم عليه اسـالم هم پيمان نشـود و صورت ظاهری اسـالم 
باقـی بمانـد كه البته معاويه با آن پادشـاه كه ادعای كدخدايی داشـت بر سـر 
ميـز مذاكـره نشسـت و با پرداخـت مبلغی هنگفت بـه عنوان بـاج! مصالحه 

كرد. 
بی بصيـرت  يـاران  روحيـة  مسـلمان نماها  بـا  داخلـی  جنگ هـای   -3
اميرالمومنيـن را تـا آن جـا تضعيـف می كـرد كه عليـه او قيـام می كردند 
و او را بـه توبـه فـرا می خواندنـد13 بلكـه حضـرت را سـرزنش می كردنـد بـه 
اين كـه: چـرا در ايمـان معاويه شـک دارد!؟ فكر كنيد كه يک لشـگر باطل از 
خود مسـلمين برابر با لشـگر حق، در بدنه اسـالم وجود داشـته باشـد و مانع 
جـدی بـرای تحقق برنامه ها باشـد چه اتفاقـی خواهد افتاد؟ طبيعتـاً جنگ و 

خون ريـزی داخلـی بـه مراتـب از جنـگ بـا كفـار خارجی بدتر اسـت.
4- قتل هـای اميرالمومنيـن از اجـداد مشـرك امـوی و غيرامـوی كـه در 
مالقـات صعصعه بن صوحـان با حضرت در بسـتر شـهادت، خـود حضرت به 
آن موضـوع اشـاره فرمـود14 و نيـز در جواب نامـه ای كه به معاويه نوشـت به 
ايـن موضـوع تصريح فرمـود15 اضافه بر اين قتل ها كشـتگان جمل و صفين 
و نهـروان كه نزديک صد و پنجاه هزار نفر می شـدند كينه علـی را در دل 
جنگ افـروزان شـديد تر كـرد تاحدی كه حضـرت را در محراب شـهيد كردند 
و قبـر آن حضـرت تا عصـر امام صادق )حدود صد سـال( مخفـی بود16 تا 

از جسـارت و نبـش قبر مبغضين آن حضـرت، مصون بماند. 
5- حداقـل بيسـت سـال تبليغات بنی اميـه عليه بنی هاشـم در شـام از زمان 
خليفـه دوم تـا آغاز خالفـت اميرالمومنين كه البته تا زمـان انقراض دولت 
 امـوی ادامـه داشـت و به طور خاص تمركز آن، حـول محور اميرالمومنين
و بسـتگان او بـود ايـن كينـه ورزی توسـط بنی العبـاس ادامه پيدا كـرد و قتل 
عام عباسـيان از طالبييـن)اوالد ابوطالب( موجب شـد كتاب هايی نظير مقاتل 

الطالبييـن17 يا مقاتل كربال و مانند آن نوشـته شـود.
6- پديـده آقازاده هـا كـه هركـدام بـه لطايف الحيل خـود را اهـل بيت پيامبر 
می خواندنـد و بـا فريـب عوام غريبه با اسـالم، اهلبيت های جعلـی را به مردم 
قالـب می كردنـد بـرای اين بخـش نياز به توضيح مفصل هسـت امـا اجمااًل 
اشـاره می كنيـم بـه ادعـای شـيخين كـه خـود را بـه دليل ايـن كه پـدر زن 
پيامبـر هسـتند از اهل بيت می دانسـتند در حالی كه ابوسـفيان و ابولهب هم 
پـدر زن پيامبـر بودنـد و ابولهب عموی پيامبر هم بـود و فرزنـدان آنان امثال 
عايشـه و عبداهلل بن عمـر از ايـن طريق محبوبيت خاصـی در جامعه پيدا كرده 
بودنـد و نمونـه ديگـر زبير پسـر عمه پيامبر و ابن عباس پسـر عمـوی پيامبر 
بودنـد و نيز نسـل آنـان ادعا می كردند كه اگـر فرزندان ابوطالـب از اهل بيت 
هسـتند پـس فرزندان بـرادران و خواهـران ابوطالب مثل عبـاس و صفيه نيز 
از اهـل بيـت هسـتند! و نيز معاويه كـه برادر زن پيامبـر بودند خـود را از اهل 
بيـت معرفـی می كردنـد. حتـی معاويـه از اين طريق خـال المؤمنيـن و يزيد 
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پسـر دايـی مومنان شـد! در خصوص عايشـه اگر چه از امهـات المومنين بود 
اما چون آيه تطهير در شـأن او نازل نشـده بود و در كسـاء پيامبر راه پيدا نكرد 
از اهـل بيـت نبـود. بـا اين حال بر خـالف ديگر زنـان پيغمبر خـود را و حتی 
پـدرش را از اهـل بيت ناميـد و با اين ادعا عليه اهـل بيت واقعی جنگ جمل 
را راه انـدازی كـرد! بسـيار قابل توجه اسـت كه خطبه امام سـجاد در شـام 
كامـال معرفـی اهـل بيت واقعـی اسـت. در اين خصـوص مسـعودی جريان 

بسـيار عجيبی را دربـاره حضرت زهـرا و ديگران نقـل می كند.18
7- ثروت هـای بی حـد و حصـر بنی اميه كـه اندوختن و غـارت آن به صورت 
عمده در عصر خليفه دوم شـروع شـد و در عصر خليفه سـوم شـدت گرفت و 
حتـی عثمـان جان خـود را در ايـن راه از دسـت داد. تا آن جا كه آن قـدر او را 
دفـن نكردنـد تا سـگان پـای او را بردند و خوردنـد19 و اما در مـورد خليفه اول 
چون دوران او دو سـال بيش تر نبود شـايد خبر چشـم گيری در دسـت نباشـد 
امـام در عصر خليفه سـوم كه يكـی از بنی اميه بود20 تمام پسـت های كليدی 
جهان اسـالم در دسـت كارگـزاران اموی قـرار گرفت و از ايـن راه ثروت های 
نجومی غيرقابل احصائی به چنگ دشـمنان قسـم خورده ی بنی هاشـم افتاد 
دربـاره ثـروت اين يقـه سـفيد ها، كتاب های تاريخـی، گزارشـات هولناكی را 
ثبـت و ضبـط كرده اند21 نكته قابـل توجه اين كه در خطبـه اولين روز خالفت 
حضـرت اميـر اين عبارت كه: »اگر پول بيت المال را حتی كابين زنانشـان 

كرده باشـند پس خواهم گرفت« مشـهور اسـت.22
8-  وجود يهوديان به ظاهر مسـلمان شـده در بين مسـلمين كه از مشـاهير 
آنـان می تـوان به اشـعث كندی23 و كعب االحبار اشـاره كـرد اين كعب االحبار 
در زمـان خليفـه دوم اظهـار مسـلمانی كـرد و به محض به خالفت رسـيدن 
اميرالمومنيـن بـه شـام گريخـت و به معاويه پناهنده شـد. در شـام تحت 
نظـارت ايـن يهوديـان و شـاگردان مسـلمان نمای آنان تشـكيالت سـازمان 
يافتـه جعـل حديث به صورت بسـيار جدی و رسـمی شـكل گرفـت تا جايی 
كـه عالمـه امينی تعـداد آن هـا را بالـغ بـر )408684( حديث ذكـر می كند24 
آنـان حتـی قـرآن را طبق دلخواه خود تفسـير و معنا می كردند كـه خود قرآن 

بـه اين مسـئله تذكـر می دهد.25
9- عادی شـدن خليفه كشی توسـط عثمان كه مشـروح آن در نهج البالغه26 
آمـده اسـت تا آن زمـان هرگز برای كشـتن خليفه اجتمـاع نمی كردند و قبح 
آن شكسـته نشـده بـود. اما پـس از آن ارزش ايـن جايگاه آن قـدر تنزل پيدا 
كـرد كـه هـر بی سـر و پايـی تصميـم می گرفـت بـرای خليفـه زمـان خود 

بسازد.  قتلگاهی 
10- وجـود خـواص بی بصيـرت در بدنـه جبهـه ی حق. در اين قسـمت فقط 
بـه دو نمونـه از آن هـا اشـاره خواهيم كـرد اول ابن عباس پسـر عمـو و امين 
اميرالمومنيـن كـه خزانـه را غارت كـرد و در جواب نامه های موال نوشـت 
كـه حـق مـن بيشـتر از اين ها اسـت!27 بـرادر همين عبـداهلل يعنـی عبيداهلل 
بعدهـا به امام حسـن خيانـت كرد و حضرت را به خاطر سـكه های معاويه 
رهـا كـرد و گريخـت! دوم سـليمان بن صرد خزاعـی كوفی بود كـه در جنگ 
جمـل حضـرت را يـاری نكرد و در صلح با معاويه امام حسـن را سـرزنش 
كـرد و در كربـال در منـزل بـود ولـی نيامـد امـا بعدها يكـی از روسـای قيام 

شد! توابين 

مظهر عدل خدا و نفس نفيس پيامبر علی
 اين عوامل بزرگ و نيز عوامل كوچک تر، شرايط كار را برای اميرالمومنين
كـه می خواسـت اسـالم دفـن شـده را نبش قبر كند و شـوك حيات بخشـی 
بـه »اسـالم نيمه جان« يـا به عبـارت ديگر »محتضر« بدهد، بسـيار دشـوار 

می كـرد. اميرالمومنينـی كـه به »هـدف وسـيله را توجيه می كنـد!« اعتقادی 
نداشـت در جريـان مالقات با ابن ملجم پيش از شـب نوزدهم همـواره فرمود: 
»مـن حيـات او را اراده می كنـم و او قتـل مـن را«28 و وقتی به حضرت گفتند 
كـه او را بكـش بـه جای اسـتفاده از طناب پنج وجبـی29 فرمـود »او كه هنوز 
جرمـی مرتكب نشـده چگونه مـن او را قصاص پيش از جنايت كنـم؟30 و در 
ايـن بـاره كتابی هم تاليف شـده اسـت.31 و نيز در جنگ جمل كه عايشـه به 
كينـه ی قيـام فاطمه عليه خليفـه وقت - كه پدر عايشـه بـود - قيام كرد 
علـی او را فقـط از همسـری پيامبر طـالق داد32 و ديگـر از او انتقام نگرفت با 
اين حال آن اول مظلوم عالم33 و آن شـهيد تنها34 را با شـايعه و تبليغات جالد 
معرفـی كردنـد و عجيـب اين جاسـت كـه آن امام رئـوف عطـوف را تندرو و 
خشـونت طلب و... بـه تاريخ شناسـاندند تا حدی كه هشـتاد سـال35  خاص و 
عـام دهـان آلـوده ی خود را به لعن و سـب كسـی بـاز كردند كه قـرآن كريم 
او را نفـس نفيـس پيامبـر معرفـی كـرده بـود36 آيـا آن امام غريب قـدار و 
خون ريـز بـود؟ آيا تشـنه ی قدرت بود يا شـيفته خدمـت؟ آيـا آزار آن حضرت 
بـه يـک مورچـه رسـيد؟37 آن حضـرت فراريـان جنـگ جمـل را بـر خالف 

صفيـن رها می كـرد تا فـرار كنند.38

نتيجه گيری: 
پـس از رسـول خـدا مسـلمانانی كـه از سـر ناچـاری و از باب تنهـا گزينة 
نجات بخـش برای بيعت به سـمت اميرالمومنيـن خروش آوردنـد، عمدتًا 
دنياطلبانی بودند كه درد دين نداشـتند و از آن بدتر، اصاًل معرفت و شـناختی 
از ديـن مبيـن و اسـالم نـاب نداشـتند. از طرفـی پس مانـده خراب كاری های 
زمـام داران قبلـی كار را سـخت كـرده بـود آنـان چنـان مـردم را بـه سـمت 
جاهليـت بـرده بودنـد كـه مـردم تازه مسـلمان، بی دينـی محـض ناكثيـن و 
مارقيـن و قاسـطين را اسـالم محـض می دانسـتند و علی كه خـود تمام 
اسـالم بـود را تكفيـر می كردنـد و بـر اميرالمومنيـن فرض بود كـه در آن 
مـدت كوتـاه پنج سـاله تمـام عقايـد و سـنن پيامبر اعظـم را يک بـار ديگر 
احيـا كنـد چـرا كـه ايـن فرصـت پـس از او تـا امـام دوازدهـم بـرای احدی 
فراهم نمی شـد. پس اميرالمومنين در همان مدت كوتاه مسـلمان نماهای 
تكفيـری را بـه صـورت علنـی از بيـن بـرد تـا همه بدانند كه مسـير اسـالم 
نـاب صـدو هشـتاد درجه با اسـالم فعلی تغيير پيـدا كرده اسـت و اگر همين 
امـر بسـيار مشـكل و دشـوار از طـرف او بـه عنـوان نفس پيامبـر صورت 
نمی گرفـت بـه هيچ عنـوان تصوير صحيحـی از اسـالم ناب بـرای آيندگان 

نمی شـد.  منعكس 
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مقدمه
در تربيـت انسـان و رشـد جامعـه، عوامـل مختلفـی تأثيرگـذار اسـت كه هر 
يک به نوعی در شـكل دهی شـخصيت انسـان و چگونگی جامعه نقش ايفا 
می كنـد؛ امـا در اين ميـان اثرگذاری حاكمـان و زمامداران نيز بسـيار اهميت 
دارد. ايـن مهـم هـم در فرضيه هـای علـوم اجتماعی و سياسـی مطرح شـده 

اسـت و هم شـواهد تاريخی فراوانـی دارد.
فرضيـه مذكـور بر اين مبنا اسـتوار اسـت كه اگر حاكمان و مسـؤوالن، صالح 
و متعهـد باشـند، مـردم نيز به پيـروی از آنان به تدريج مسـير صلـح و صالح 
را درپيـش می گيرنـد؛ به عكس، اگر زمامداران فاسـد و مسـؤوالن قانون گريز 
باشـند، ايـن آفت يا بيمـاری به جامعه نيز سـرايت خواهد كرد و مـردم را هم 

به انحراف می كشـاند.

وضعيتخوراکوپوشاک
از جملـه مـوارد اخالقـی، توجـه به خـوراك و پوشـاك زمامـدار و حكومتيان 
اسـت كـه طبـق موازيـن اسـالمی بايـد با وضعيت قشـر متوسـط بـه پايين 

يكی باشـد.
حضـرت علـی در ايـن بـاره گـوی سـبقت را از همـه ربـوده و خـوراك و 

پوشـاكی داشـته اند كـه هيـچ تهيدسـتی از آن اسـتفاده نمی كـرد.
 امـام در پاسـخ »عاصم بن زيـاد« كـه بـه آن حضـرت عـرض كرد: شـما 
چـرا بـه خـوراك سـخت و پوشـاك درشـت، اكتفا نمـوده ای و ايـن چنين بر 
خـود سـخت گرفته ای؟ فرمـود: وای بر تو! خدای عزوجل بر پيشـوايان عادل 
واجـب كرده اسـت كه خـود را در رديـف مردم ضعيف و ناتـوان گيرند، تا فقر 

و تنگدسـتی، فقيـر را از جا بـه در نبرد.1

1- الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 1، ص: 411

محمدمهدی مرادی

 

شخصيت اخالقي امير المومنين
بهتریـن و کامل تریـن نمونـه حکومـت اسـالمی پـس از حکومت پیامبـر اکرم، حکومـت موالی متقیان علی اسـت. سیاسـت وی، 

سیاسـت راسـتین اسـالم اسـت و از تعالیم عالی اسـالم سرچشـمه می گیرد.
شـاخص های اخالقـی زمامـداران در آموزه هـای وحیانی و سـیره و معـارف ائمه به ویـژه حضرت علـی از جایگاهی بس رفیع برخوردار اسـت؛ 
تـا آن جـا کـه حضـرت در بسـیاری از نامه  های خـود به زمامداران در سرتاسـر قلمـرو حکومت اسـالمی با عناوینـی گوناگون ویژگی های ضـروری را 
گوشـزد می کردنـد. ایـن پژوهـش در پی آن اسـت که با اسـتناد به سـیره حضرت علـی بارزتریـن ویژگی ها و شـاخص های اخالقی زمامـداران را 

کند. بیان 

اشـاره
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روزی حضـرت، قنبـر را امـر كـرد كـه مـردی را حـد بزنـد. قنبر تحـت تاثير 
احساسـات، سـه تازيانـه اضافـه زد. علـی آن مـرد را وادار كـرد كـه برای 

جبـران آن زيـادی، قنبـر را سـه تازيانـه بزند.5
علی با مشـاهده كوچک تريـن انحراف از نمايندگان و كارگـزاران خويش، 
به شـدت دلتنگ می شـد و با ارسـال نامـه ای شـديداللحن آنـان را به خطای 

خويـش متوجه می سـاخت. ايـن نامه ها فراوان اسـت. 

عدالتخواهیوعدالتمحوری
 از ديگـر سياسـت های راهبـردی امـام علـی در سـبک زندگـی ايشـان، 
عدالت خواهـی و عدالت محـوری اسـت. همين عنصر نيز بسـياری را از وی و 
حكومتـش دور می كنـد؛ زيـرا اجـرای عدالت در حق خود و خويشـان بسـيار 
دشـوار اسـت؛ ايـن در حالـی اسـت كـه آموزه هـای اسـالمی تاكيـد دارد كه 
عدالـت را حتـی در حـق دشـمنان چنان اجرا كنيد كه به كسـی ظلم نشـود. 
رفتـار حضـرت را بـا يكی از شـاعران معروف كه نخسـت از ياران ايشـان 
بود، بررسـی می كنيم. نام اين شـاعر »نجاشـی « اسـت. وی در جنگ صفين 

شـاعر امام بود.
پـس از جنـگ صفيـن هنگامـی كـه در كوفـه بـود در روز اول مـاه رمضـان 
بـه شـاعر ديگـری به نـام »ابوسـمال« برخـورد، او نجاشـی را بـه خانه خود 
فراخوانـد و وسوسـه اش كـرد و هر دو باهم به باده نوشـی پرداختنـد. اين خبر 
به امام رسـيد، جمعی را فرسـتاد تا آن دو را دسـتگير كنند. ابوسـمال خود 
گريخـت، ولی نجاشـی گرفتار شـد و او را نـزد امام بردند. امـام فرمود 

او را 80 تازيانـه زدنـد، پـس از آن 20 تازيانـه بـر آن افزودند.
نجاشـی رو بـه امـام كـرد و گفت: يـا اميرالمؤمنيـن! آن چه به عنـوان حد 

بـود، دانسـتم، ولی نفهميـدم 20 تازيانـه اضافی بـرای چه بود!
فرمـود: بـرای گسـتاخی تـو نسـبت بـه پـروردگارت و روزه خـوردن در مـاه 

رمضـان.6
ايـن سـخت گيری ها در اجـرای عدالـت نـه فقـط طلحـه و زبيـر و طـارق و 
نجاشـی و... را از وی رنجانيـد بلكـه برادرش عقيل بن ابی طالب و پسـرعمش 

عبداهلل بن عبـاس را هـم ناخشـنود كرد.

مبناینگرشاخالقیاميرالمؤمنينبهسياست
در نظـام اخالقـی حضرت علـی غايت نهايی »آخرت« اسـت. هدف تمام 
انديشـه ها و افعال امام كسـب سـعادت اخروی و نزديكی به خداسـت. او 
در ايـن زمينـه ذّره ای كوتـاه نمی آمـد و غايت اخروی افعال خـود را هيچ گاه از 
 نظـر دور نمی داشـت. در عرصه سياسـی نيز، اخالق و سياسـت امام علی
 اخالق و سياسـتی آخرتگراسـت و به همين دليل در گسـتره اخالق، امام

هيچ گونه مصالحـه ای را نمی پذيرد.
حضـرت تفـاوت خـود با كسـانی چـون معاويه و عمروبـن عـاص را در توجه 
خويـش بـه آخرت و غفلـت آنان می دانـد و غافالن از آخـرت نمی توانند پيرو 
حـق باشـند. ايشـان در ايـن بـاره می فرمـود: فرق مـن و عمرو بن عـاص در 
ايـن اسـت كـه ياد مـرگ نمی گـذارد به فكـر بازی و لهو باشـم و فراموشـی 

آخـرت نمی گـذارد او حـق را بگويد.7
حضرت درباره معاويه می فرمود:

به خدا سـوگند، معاويه زيرك تر)سياسـت مدارتر( از من نيسـت، ليكن شيوه  او 
5- كلينی،كافی،ج7،ص260

6- الغارات، ج 2، صص 533-536
7- نهج البالغه ،خطبه42

ابن عبـاس می گويـد: روزی بـر اميرمؤمنـان علـی وارد شـدم، در حالـی 
كـه آن حضـرت نعليـن خـود را پينـه می زد.عـرض كـردم: ارزش اين كفش 
چيسـت، تـا آن كـه تو خـود آن را پينـه زنی؟ فرمـود: به خدا قسـم اين كفش 
نـزد مـن از دنيـای شـما يـا از حكومت شـما محبوب تر اسـت! مگـر اين كه 

حقـی را بـر پـا دارم يـا باطلی را دفـع كنم.2
علی بن ابراهيـم از امـام باقـر روايـت كـرده كه آن حضـرت فرمـود: به خدا 
سـوگند علی چنـان غذا می خورد و چنان می نشسـت كه بـرده ای می خورد 
و می نشـيند. او دو پيراهـن سـنبالنی می خريـد و بهتريـن آن را برای غالمش 
اختيـار می كـرد و هر گاه آسـتين آن از انگشـتانش تجـاوز می كـرد، آن را قطع 
می نمـود و اگـر از كعبـش تجـاوز می نمـود آن را كـم می كـرد، او پنـج سـال 

حكومـت كـرد و آجر بـر روی آجـر ]برای سـاخت خانه ای شـخصی[ ننهاد.3

دنياگریزی
اميرالمؤمنيـن علی در طـول دوران حكومت خود، به مبارزه با »دنيا زدگی« 
و »رفاه طلبـی« كـه مسـلمانان بـه  آن دچـار شـده بودنـد، پرداخـت و با بيان 
جايـگاه واقعـی دنيا، آنـان را به زهـد و دوری از دنيا و توجـه به آخرت ترغيب 

كرد؛ چراكه ريشـه همه مفاسـد و گناهان، حب دنياسـت. 
برايـن اسـاس هـر عملـی كـه دنيـا و اهـداف و منافـع دنيـوی را بـر آخرت 
و سـعادت اخـروی انسـان ترجيـح دهـد، مـردود اسـت. هيچ گونـه هـدف 
محـض دنيـوی در سـيره و مشـی حضـرت چـه در زمان خالفـت و چه 
در زمـان خانه نشـينی نبـوده و آن چـه برخی بـه اشـتباه از آن به رفـاه دنيوی 
تعبيـر می كننـد چيزی جز سـعادت اخروی نبـوده اسـت. در نتيجه هر عملی 
كـه بـه سـعادت اخروی انسـان بينجامـد، پسـنديده و هر عملی كه بـه زيان 
اخـروی اش انجامـد، ناپسـند اسـت. ايـن نكتـه در تمـام حوزه هـای زندگـی 

سياسـی، اجتماعـی و فـردی حضـرت حاكم اسـت. 
در ايـن بـاره حضـرت علـی می فرماينـد: »دنيـا! از مـن دور شـو كـه 
مهـارت بر دوشـت نهاده اسـت گسسـته و مـن از چنگالـت به درجسـته ام و 
از ريسـمان هايت رسـته و از لغزشـگاه هايت دوری گزيده ام. كجايند مهترانی 
كـه به بازيچه های خـود فريب شـان دادی؟ كجايند مردمی كه بـا زيورهايت 
دام فريـب بـر سرراه شـان نهـادی؟ آن هـا در گورهـا گرفتارنـد و در ال به الی 

لحدها ناپايـدار.«4

رعایتحدوداالهیدرسياست
بُعـد مهـم ديگـری كـه می تواند در زمينه اخالق سياسـی، انديشـه سياسـی 
حضـرت علـی را تبييـن كند، تأكيد وی بـر ضرورت رعايت حـدود االهی 
از سـوی حكومـت اسـت. توجـه بـه حـدود االهـی در سياسـت، سياسـت 
را بـه طـور كامـل اخالقـی می كنـد و زمامـداران را از توسـل بـه روش های 
غيراخالقـی در پيشـبرد اهـداف سياسـی بازمـی دارد. امام هدف سياسـت 
را نيـز اجـرای حـدود االهـی می شـمارد. در نتيجه، برای رسـيدن بـه اهداف 
سياسـی، زيرپاگذاشـتن حـدود االهـی را بـه هيچ وجـه روا نمی دانـد. طبيعی 
اسـت كـه ايـن امر به خودی خـود می تواند زمينـه حاكميت اخـالق در حوزه 

سياسـت شود.
حضـرت در كار ديـن، سـخت گير و بی اغمـاض بـود. همين عامـل او را برای 

بعضـی از اهل زمانـه تحمل ناپذير كـرده بود.
2-منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )خوئی(، ج 4، ص: 147

3- بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 41، ص: 102
4- انساب األشراف،ج 2،ص 391؛
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پيمان شـكنی و گنهـكاری اسـت ]و برای رسـيدن به هـدف خويش مرتكب 
انـواع گناه و خيانت می شـود[؛ و اگر پيمان شـكنی ناپسـند و ناشايسـت نبود، 
زيرك تـر از مـن كسـی نبود )مـن در اين ميـدان نيز سياسـت مدارترين مردم 
بودم(. اما هر پيمان شـكنی گناه اسـت و هر گناهی نوعی كفر. روز رسـتاخيز، 
پيمان شـكن را درفشـی اسـت افروخته و او بدان درفش شـناخته. به خدا، مرا 

بـا فريـب غافلگير نتوانند كرد و با سـخت گيری ناتوانـم نتوانند.8

ممنوعيتتملقگویی
حضـرت از چاپلوسـی و سـتايش و كرنش بيزار بـود، حتی مدح آميخته به 
تملـق را نيز از عيوب اخالقی می شـمرد و در مقابل رفتـار و گفتار ذلت آميزی 
كـه منافـی بـا عـزت و شـرف انسـانی بـود، سـكوت نمی كـرد و اگر كسـی 

مرتكـب چنيـن عمل غيـر اخالقی می شـد از او انتقـاد می كرد.
روزی يكـی از اصحـاب او را مـدح كـرد، حضـرت بـه شـدت او را از 
ايـن عمـل منع كـرد و در خطبـه ای بعد از جنـگ صفين فرمـود: بدانيد از 
بدتريـن حـاالت زمامـداران، نزد صالحان، اين اسـت كه گمان برده شـود 
كـه آنـان فريفتـه تفاخـر گشـته و كارشـان شـكل برتری جويی، بـه خود 
گرفتـه اسـت؛ مـن از ايـن ناراحتـم كـه حتـی در ذهن شـما جـوالن كند 
كـه مـن مـدح و سـتايش را دوسـت دارم و از شـنيدن مـدح و ثنا خوشـم 

می آيـد. مـن چنين نيسـتم.9

کمکبهنيازمندان،ستمدیدگانوطبقاتپایينجامعه
بيش تريـن سـفارش  حضـرت علـی بـه كارگـزاران خـود دربـاره رعايت 
 حقـوق طبقات پايين و قشـرهای محروم جامعه بوده اسـت. وصيت علی
بـه مالـک درباره طبقـه فروتر جامعـه از حيث منزلـت اجتماعـی و اقتصادی 
چنين اسـت: سـپس طبقه اهل حاجت و مسـكنت اند، كه الزم اسـت عطايا 

و اعانـت و ياری ايشـان.10
اميرالمؤمنيـن روزی زنـی را مشـاهده كـرد كـه مشـک آبـی را بـه دوش 
گرفتـه و بـا زحمت و مشـقت آن را حمل می كنـد؛ از آن بانو درخواسـت كرد 
كه ظرف سـنگين آب را در اختيار وی قرار دهد... علی مشـک را برداشـت 
و از احوال زن پرسـش نمود، معلوم شـد شـوهر وی از سـربازان شـهيد اسالم 
در ركاب آن حضـرت بـوده اسـت، و هزينـه زندگی فرزندان شـهيد باعث كار 

آن زن و آب كشـی بـه خانه ديگران گرديده اسـت.
حضرت سـحرگاه زنبيلی پر از خرما و روغن و آرد و گوشـت... را به دوش 

گرفـت و به خانه مزبـور حمل كرد.
علـی پـس از در زدن و اجـازه گرفتـن به طور ناشـناخته وارد خانه شـد، و 
پيشـنهاد فرمـود زن اجازه دهد يـا او بچه ها را به بازی گرفته و مشـغول كند، 
و يـا بـه خمير كـردن و نان پختن بپردازد؛ زن گفت: شـما بچه ها را مشـغول 
كنيـد، مـن بـه كار خميـر كـردن و پختـن نان می پـردازم، خـدا از تـو راضی 

شـود، و بيـن مـن و »علی بن ابی طالـب« حاكـم گردد!
حضـرت علـی مقداری گوشـت را پخت و با خرما و غيـره بر دهان بچه ها 
گذاشـت، و هـر بار كه لقمـه ای را به آنان می خورانيد می فرمـود: ای فرزندانم! 

علـی را حالل كنيد.11

8- خطبه 200نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص 318
9-الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 8، ص 355

10-تحف العقول، النص، ص 132
11-بحار األنوار )ط - بيروت(، ج 41، ص52

ايـن فـراز از زندگـی آن حضـرت نشـان می دهـد كه او تـا چه ميزان خـود را 
مسـؤول يتيمـان و فرزندان »شـاهد« می دانسـت، ولی در عين حـال در كنار 
محبـت و انجام مسـؤوليت عاطفی، مسـائل تربيتی و بازسـازی اخالقی آنان 
را نيـز فرامـوش نمی كـرد و می فرمـود: همچنان كـه فرزندان خـود را تربيت 
می كنيـد، يتيمـان را نيـز ادب كنيد، و همان گونـه كه در هنگام نيـاز فرزندان 

خويـش را می زنيـد، از يتيمان نيز غفلـت نكنيد.12

اصلمساوات؛اساسحکومت
بعضـی از يـاران امـام پـس از مالحظـه بـذل و بخشـش های معاويـه به 
اطرافيانـش، بـه امـام گفتنـد: ای اميرمؤمنـان! مردم عمومـا عالقه مند به 
دنيـا هسـتند و بـرای آن تالش می كننـد، اگـر از بيت المال مقـداری بيش تر 
بـه اشـراف عرب و قريش می بخشـيدی، وضـع بهتر می شـد و پراكندگی به 
وجـود نمی آمـد و بهتـر می توانسـتی در بيـن رعيـت عدالت به خـرج دهی و 

سـرانجام بيت المـال را به طور مسـاوی تقسـيم كنی!
حضـرت هنگامی كـه ديد رعايـت مسـاوات در عطايای بيت المـال مورد 
اعتـراض جمعـی از يارانـش قرار گرفته و آن را برخالف سياسـت دانسـته اند، 
فرمود:آيـا از مـن می خواهيـد كه بـرای پيروزی خـود، از جور و سـتم، در حق 

كسـانی كه بـر آن ها حكومـت می كنم اسـتمداد جويم؟
بـه خـدا سـوگند تا عمـر من باقـی و شـب و روز برقرار، و سـتارگان آسـمان 
در پـی هـم طلـوع و غروب می كننـد هرگز به چنيـن كاری دسـت نمی زنم. 
اگـر امـوال از خـودم بـود، بـه طور مسـاوی در ميـان مردم تقسـيم می كردم، 
تـا چـه رسـد به ايـن كه اين امـوال، اموال خدا اسـت. آگاه باشـيد! بخشـيدن 
مـال در غيـر مـوردش تبذيـر و اسـراف اسـت، ايـن كار ممكن اسـت در دنيا 
باعث سـربلندی انجام دهنده آن شـود ولی در آخرت موجب سـرافكندگی وی 
خواهد شـد، احيانا در ميان مردم )دنياپرسـت( گرامی ا ش می نمايد ولی در نزد 
خـدا خـوارش می سـازد، هيـچ كس مـال خويـش را در غيرراهی كـه خداوند 
فرمـوده مصـرف نكرد و بـه غير اهلش نسـپرد، جز اين كه سـرانجام خداوند 
او را از سپاسـگزاری آنان محروم سـاخت و محبتشـان را متوجه ديگری نمود، 
پـس اگـر روزی پايـش بلغزد و به كمک آنـان نيازمند گـردد، بدترين رفيق و 

مالمت كننده ترين دوسـت خواهنـد بود.13

نتيجهگيری
 در بحث حكومت داری از ديدگاه شـرع مقدس اسـالم و سـيره معصومين
و بـه صـورت خاصه سـيره علوی بـه عنوان نمـود بارز حاكميت اسـالم، 
نه تنهـا اخـالق اجتماعی بـرای مديريت، مورد نياز اسـت بلكه اخـالق فردی 
نيـز در ايـن قضيـه مهم، اثرگـذار اسـت. اميرالمؤمنيـن در حكومت كوتاه 
خـود، جلـوه  بـارز اخالق مداری فـردی و اجتماعی را به نمايش گذاشـتند و با 
تأسـی به وحی و سـّنت نبـوی، مدل حاكميت اسـالم را بـرای زمامداران 
اسـالمی در طـول تاريـخ به يـادگار نهادند. اقتصـاد و فرهنـگ، از مهم ترين 
اركان حكومـت داری زمانـه اميرمؤمنان در رفتار فردی و اجتماعی ايشـان 
بـود و بايسـته اسـت تـا حاكمـان و مديـران نظـام اسـالمی آن را در حيطـه 

مديريتی خـود به اجـرا گذارند. 

12-وسائل الشيعة، ج 21، ص 479
13- حلية األبرار في أحوال محمد و آله األطهار عليهم السالم، ج 2، ص283
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علّت اوّل: دوری از تقوا
تقـوا يكـی از درون مايه هـای اصلـی در سـخنان اميرالمؤمنيـن خطـاب 
بـه مـردم بـه طـور عـاّم و كارگـزاران بـه طور خـاّص اسـت. بر اين اسـاس، 
بی تقوايـی را می تـوان مهم تريـن عامل انحـراف اخالقِی كارگزاران دانسـت. 
در حكمت 324 نهج البالغه، يكی از شـيواترين سـخنان حضرت در تاكيد بر 

تقوا بيان شـده:
اِهَد ُهَو الَْحاِكُم؛  اتَُّقوا َمَعاِصَي اهللِ ِفي الَْخلََواِت َفإِنَّ الشَّ

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهيزيد؛ زيرا همان كه گواه است، داوری كند.
در خطبة 183 نيز می خوانيم:

ِذي أَنُْتـْم بَِعْينِِه َو نََواِصيُكْم بَِيِدهِ َو تََقلُُّبُكْم ِفي َقْبَضتِِه إِْن أَْسـَرْرُتْم  َفاتَُّقـوا اهللَ الَـّ
َل بَِذلِـَک َحَفَظًه ِكَراماً اَل ُيْسـِقُطوَن َحّقاً َو اَل  َعلَِمـُه َو إِْن أَْعلَْنُتـْم َكَتَبـُه َقْد َوكَّ

بَاِطال؛ ُيْثبُِتوَن 
پـس بترسـيد از خدايـی كـه در پيشـگاه او حاضريد، و اختيار شـما در دسـت 
اوسـت، و همـه حـاالت و حركات شـما را زير نظـر دارد. اگر چيـزی را پنهان 
كنيـد می داند، و اگر آشـكار كرديد ثبت می كند؛ برای ثبت اعمال، فرشـتگان 

حميده طرقی اردکانی

 

 علل انحراف کارگزاران
 از فضايل اخالقی

رویکـردِ امـام علـی در دوران 5 سـالة خالفـت و 
حکومـت داری، از جهـات گوناگون، الگوسـاز اسـت. 
نـگاه سیاسـِی حضـرت در مقـام امـام معصـوم و حّجـت االهـی، 
بیانگـر شـیوۀ درسـت برخـورد بـا مسـائل سیاسـی اسـت. قلمرو 
گسـترده اسـالم در دوران امیرالمؤمنیـن اقتضـا می کـرد ایشـان 
کارگـزاران متعـّددی بـرای مناطق مختلـف منصوب کنـد. با وجود 
دشـوارِی راه هـای ارتباطـی در آن زمان، نظارت مسـتقیم بر عملکرد 
کارگـزاران، همـواره مـّد نظـر امـام علی بـود. ایشـان در موارد 
متعـّددی، راه هـای درسـت حکومـت داری را بـه کارگـزاراِن خود 
آموخته  و در موارد لزوم، انحراف آن ها از شـیوۀ درسـت را آشـکارا 
متذّکـر شـده اند. ایـن مقاله به بررسـی برخی علل انحـراف اخالقِی 

کارگـزاران از دیـدگاه امیرالمؤمنیـن می پردازد.

اشـاره
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 علل انحراف کارگزاران
 از فضايل اخالقی

بزرگـواری را گمـارده كـه نـه حّقی را فرامـوش، و نه باطلـی را ثبت می كنند.
بـر اين اسـاس، حاكمی كه اصِل كلِّی »در محضر خداوند بـودن« را فراموش 
كنـد و علـم االهی به كارهای آشـكار و پنهـاِن خود را از ياد ببـرد، گاِم مهّمی 
در شـروع انحراف اخالقِی خود برداشـته اسـت. پيامدهای منفِی اين انحراف، 
مصاديـق بسـياری دارد از جملـه قبول رشـوه، پارتی بازی، ترجيـح دادن روابط 

بـر ضوابـط، ماّدی گرايِی افراطی، بی توّجهی به قشـر ضعيـف و مانند آن.
داشـتن تقـوا در اخـالق كارگزاران  چنان اهميتی دارد كـه حضرت علی در 
نامـة معروف خود به مالک اشـتر)نامة 53 نهج البالغه( سـفارش به تقـوا را در 

صـدر نامه قـرار می دهد:
ِحيـِم َهـَذا َما أََمَر بِِه َعْبـُد اهللِ َعلِيٌّ أَِميـُر الُْمْؤِمنِيَن َمالَِک  ْحَمـنِ الرَّ بِْسـِم اهللِ الرَّ
بْـَن الَْحارِِث اأْلَْشـَتَر ِفي َعْهـِدهِ ... أََمَرُه بَِتْقَوی اهللِ َو إِْيَثارِ َطاَعتِـِه َو اتَِّباِع َما أََمَر 
بِِه ِفي ِكَتابِِه ِمْن َفَرائِِضِه َو ُسـَننِِه الَّتِي اَل َيْسـَعُد أََحٌد إاِلَّ بِاتَِّباِعَها َو اَل َيْشـَقی 

إاِلَّ َمـَع ُجُحوِدَها َو إَِضاَعتَِها؛
بـه نـام خداوند بخشـنده و مهربان، ايـن فرمان بنـده خدا علـی اميرمؤمنان، 
بـه مالک اشـتر پسـر حارث  اسـت، در عهـدی كه بـا او دارد، هنگامـی كه او 
را بـه فرمانـداری مصـر برمی گزينـد. او را بـه تـرس از خدا فرمـان می دهد، و 
اين كـه اطاعـت خدا را بر ديگر كارها مقـّدم دارد، و آن چه در كتـاب خدا آمده، 
از واجبـات و سـّنت ها را پيـروی كند، دسـتوراتی كه جز با پيروی آن رسـتگار 

نخواهـد شـد، و جز با نشـناختن و ضايع كـردن آن جنايتـكار نخواهد گرديد.
چنـد سـطر بعد در هميـن نامه، بـار ديگر بر اهمّيـت تقوا و خطر شـهوترانی 

تاكيد می شـود:
ـَهَواِت َو َيَزَعَهـا ِعْنَد الَْجَمَحاِت َفـإِنَّ النَّْفَس  َو أََمـَرُه أَْن َيْكِسـَر نَْفَسـُه ِمَن الشَّ

ـوءِ إاِلَّ َمـا َرِحَم اهلل ؛ اَرٌة بِالسُّ أَمَّ
و بـه او فرمـان می دهـد تا نفـس خـود را از پيروی آرزوهـا بـاز دارد، و هنگام 
سركشـی رامـش كند، كه: »همانا نفس همـواره به بدی وامـی دارد جز آن كه 

خدا رحمـت آورد«.
نامـة 56 نهج البالغـه خطاب به شـريح بن هانی اسـت هنگامی كه حضرت 
وی را درجايـگاه فرماندة سـپاه خود به سـوی شـام حركت می دهـد. اين نامة 
كوتاه، دسـتورالعملی اسـت برای تمـاِم كارگزاران تا با خطرهـای اين انحراف 

اخالقی يعنی بی تقوايی آشـنا شـوند:
نَْيا الَْغـُروَر َو اَل تَأَْمْنَها  قِ اهللَ ِفـي ُكلِّ َصَباٍح َو َمَسـاءٍ َو َخْف َعلَی نَْفِسـکَ الدُّ اتَـّ
ا ُتِحـبُّ َمَخاَفَة  َک إِْن لَـْم تَْرَدْع نَْفَسـَک َعْن َكثِيـٍر ِممَّ َعلَـی َحـاٍل َو اْعلَـْم أَنَـّ
َررِ َفُكْن لَِنْفِسـَک َمانِعـاً َراِدعاً َو  َمْكـُروهٍ َسـَمْت بَِک اأْلَْهـَواُء إِلَی َكثِيٍر ِمَن الضَّ

لَِنْزَوتِـَک ِعْنَد الَْحِفیَظـِة َواِقماً َقاِمعاً؛ 
در هـر صبـح و شـام از خـدا بتـرس، و از فريبـكاری دنيـا بـر نفـس خويش 
بيمنـاك بـاش، و هيـچ گاه از دنيـا ايمن مباش، بـدان كه اگر بـرای چيزهايی 
كـه دوسـت مـی داری، يا آن چه را كه خوشـايند تو نيسـت، خـود را بازنداری، 
هوس هـا تـو را بـه زيان هـای فراوانـی خواهند كشـيد، سـپس نفس خـود را 
بـاز دار و از آن نگهبانـی كـن، و هنـگام خشـم، بـر نفس خويش شـكننده و 

حاكـم باش .

علّت دوم: تجّمل گرايی و دوری از ساده زيستی
از نگاه اميرمؤمنان، كارگزار، هنگامی می تواند مشـكالت زيردسـتان و رعّيت 
را درك و بـرای برطرف كـردن آن هـا تـالش كنـد كـه سـبک زندگـِی خود 
را بـر اسـاِس همـان افـراد بنا نهد. ايشـان هرگـز كارگـزاری را كه بـه دنبال 
تجّمـل و زرانـدوزی اسـت نمی پذيـرد. ايـن امـر به انـدازه ای مهّم اسـت كه 

حّتـی اگـر كارگزار ساده زيسـت باشـد اّما بر حسـب اتّفاق، اقدامـی بر خالف 
ساده زيسـتی انجـام دهـد به صراحـت مورد نكوهـش حضرت قـرار می گيرد. 
نكتـة قابـل توّجه اين اسـت كه امام علـی در بيان دليـل پذيرِش خالفت 

توّسـط خـود نيـز بر ايـن امر تاكيـد می كند:
ِة بُِوُجـوِد النَّاِصِر َو َما أََخـَذ اهللُ َعلَی الُْعلََماِء  لـْو اَل ُحُضـوُر الَْحاِضـِر َو ِقَياُم الُْحجَّ
ـِة َظالٍِم َو اَل َسـَغِب َمْظُلـوٍم أَلَلَْقْيُت َحْبلََها َعلَـی َغارِبَِها َو  أاَلَّ ُيَقـارُّوا َعلَـی ِكظَّ
لََسـَقْيُت آِخَرَها بِـَكأِْس أَوَّلَِهـا َو أَلَلَْفْيُتْم ُدنَْياُكْم َهـِذهِ أَْزَهَد ِعْنـِدي ِمْن َعْفَطِة 

؛ َعْنٍز
سـوگند بـه خدايـی كـه دانه را شـكافت و جـان را آفريـد، اگر حضور فـراوان 
بيعت كننـدگان نبـود، و ياران حّجت را بـر من تمام نمی كردنـد، و اگر خداوند 
از علمـا پيمـان نگرفتـه بود كه دربرابر شـكم بارگی سـتمگران، و گرسـنگی 
مظلومـان، سـكوت نكننـد، مهـار شـتر خالفـت را بـر كوهـان آن انداختـه، 
رهايـش می سـاختم، و آخـر خالفـت را بـه كاسـه اّول آن سـيراب می كردم، 
آن گاه می ديديـد كـه دنيای شـما نـزد من از آب بينـی بزغالـه ای بی ارزش تر 

اسـت .)نهج البالغه، خطبـة3(
ايشـان در خطبـة 209 نهج البالغـه نيـز به يكـی از داليِل لزوِم ساده زيسـتی 

كارگـزاران اشـاره می كند:
ُروا أَنُْفَسـُهْم بَِضَعَفِة النَّاِس َكْياَل  ِة الَْعْدِل أَْن ُيَقدِّ  إِنَّ اهللَ تََعالَـی َفـَرَض َعلَی أَئِمَّ

َيَتَبيََّغ بِالَْفِقيِر َفْقُرُه؛
خداونـد بـر پيشـوايان حـق واجـب كـرده كه خـود را با مـردم ناتوان همسـو 
كننـد، تـا فقـر و نداری، تنگدسـت را به هيجان نيـاورد، و به طغيان نكشـاند.
بـر ايـن اسـاس، انحـراف كارگـزاران از اصل ساده زيسـتی، می توانـد عامل و 
انگيـزه ای بـرای قيـام مردم ضـد آن ها باشـد؛ واقعيتی كه به وضـوح در زمان 

خالفِت عثمان تجربه شـد.

علّت سوم: استبداد به رأی و دوری از مشورت گرفتن
آية 38 سورة شوری، اهمّيت مشورت كردن را به روشنی نشان می دهد:

َو أَْمُرُهْم ُشوری  بَْيَنُهْم
ايـن تاكيـد به انـدازه ای اسـت كه حّتی به شـخص رسـول اكرم دسـتور 

داده می شـود در بعضـی امـور، بـا اصحـاب خود مشـورت كند:
َو شاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر )آل عمران، 159(

خودكامگـی در رأی و بـه حسـاب نيـاوردن صاحباِن انديشـه در تصميم های 
 خرد و كالن، يكی ديگر از عوامل انحراِف كارگزاران اسـت. حضرت علی
ضمـن تأكيـد بـر اهمّيت مشـورت كردن بـا افـراد بادانش، به آسيب شناسـِی 
ايـن مقولـه می پـردازد و در نامة خود به مالک اشـتر، وی را از مشـورت كردِن 

بـا چند دسـته از افراد نهـی می كند:
َو اَل ُتْدِخلَـنَّ ِفـي َمُشـوَرتَِک بَِخياًل َيْعـِدُل بَِک َعـِن الَْفْضِل َو َيِعـُدَك الَْفْقَر َو 
ـَرَه بِالَْجـْور ... َو أَْكثِْر  اَل َجَبانـًا ُيْضِعُفـَک َعـِن اأْلُُمورِ َو اَل َحِريصاً ُيَزيُِّن لََک الشَّ
ُمَداَرَسـَة الُْعلََمـاءِ َو ُمَناَقَشـَة الُْحَكَمـاءِ ِفي تَْثبِيِت َما َصلَـَح َعلَْيِه أَْمُر بِـاَلِدَك َو 

إَِقاَمـِة َما اْسـَتَقاَم بِِه النَّـاُس َقْبلََک؛ 
بخيـل را در مشـورت كردن دخالـت نده، كه تـو را از نيكوكاری بازمـی دارد، و 
از تنگدسـتی می ترسـاند. ترسـو را در مشـورت كردن دخالت نده، كه در انجام 
كارهـا روحّيـه تو را سسـت می كند. حريـص را در مشـورت كردن دخالت نده، 
كـه حرص را با سـتمكاری در نظـرت زينت می دهد. ... با دانشـمندان، فراوان 
گفت وگـو كـن، و بـا حكيمـان فراوان بحـث كن، كه مايـه آبادانـی و اصالح 

شـهرها، و برقراری نظم و قانونی اسـت كه در گذشـته نيز وجود داشـت .
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علّت چهارم: نپذيرفتن پند دلسوزان
هيـچ كارگـزاری، مصون از اشـتباه نيسـت. با اين حـال، يكی 
از بهتريـن راه حلّ هـا بـرای مصون مانـدن از اشـتباه، توّجه به 
نصيحـِت خيرخواهـان اسـت. كارگزاری كـه خـود را بی نياز از 
پنـد و نصيحت)هرچنـد از سـوی افـرادی بـا رويكرد سياسـِی 
متفـاوت( بدانـد بـر اشـتباه های خـود اصـرار خواهد كـرد كه 
نتيجـة آن، چيـزی جـز غوطه ورتر شـدن در انحـراف نخواهد 

بود.
در نامـة 53 نهج البالغـه، اميرالمؤمنيـن ضمـن معّرفـی 
بدتريـن وزيـران برای يک كارگـزار، بر اين نكته تاكيد می كند 
كـه كارگزار  بايد همواره در جسـت وجوی افرادی باشـد كه در 
بيـان اشـتباه های او، صريح و بـدون تعارف هسـتند و همواره 

خطاهـای كارگـزار را تذّكـر می دهند؛ چه 
خوشـايند او باشـد چه نباشد:

إِنَّ َشـرَّ ُوَزَرائِـکَ َمْن َكاَن لأِْلَْشـَرارِ َقْبلََک 
َوزِيـراً َو َمـْن َشـِرَكُهْم ِفـي اآْلثَـاِم َفـاَل 
َيُكونَـنَّ لَـَک بَِطانًَة َفإِنَُّهـْم أَْعـَواُن اأْلَثََمِة 
لََمـِة َو أَنْـَت َواِجـٌد ِمْنُهْم َخْيَر  َو إِْخـَواُن الظَّ
ـْن لَـُه ِمْثـُل آَرائِِهـْم َو نََفاِذِهْم  الَْخلَـِف ِممَّ
َو لَْيـَس َعلَْيـِه ِمْثـُل آَصارِِهـْم َو أَْوَزارِِهْم َو 
ْن لَْم ُيَعاِوْن َظالِمـاً َعلَی ُظلِْمِه  آثَاِمِهـْم ِممَّ
َو اَل آثِمـًا َعلَـی إِثِْمِه أُولَئِـَک أََخفُّ َعلَْيَک 
َمُئونًَة َو أَْحَسـُن لََک َمُعونًَة َو أَْحَنی َعلَْيَک 
َعْطفـاً َو أََقـلُّ لَِغْيِرَك إِلْفـاً َفاتَِّخـْذ أُولَئَِک 
ـًة لَِخلََواتِـَک َو َحَفاَلتِـَک ُثـمَّ لَْيُكْن  َخاصَّ
آثَُرُهـْم ِعْنـَدَك أَْقَولَُهـْم بُِمرِّ الَْحـقِّ لََک َو 

ـا َكـِرَه اهللُ أِلَْولَِيائِِه َواِقعًا  أََقلَُّهم  ُمَسـاَعَدًة ِفيَمـا َيُكوُن ِمْنَک ِممَّ
َذلِـَک ِمْن َهـَواَك َحْيـُث َوَقَع؛ 

بدترين وزيران تو، كسـی اسـت كـه پيش از تو وزيـر بدكاران 
بـوده، و در گناهـان آنـان شـركت داشـته، پـس مبـادا چنيـن 
افـرادی محـرم راز تـو باشـند؛ زيـرا آنان يـاوران گنـاه كاران، و 
ياری دهنـدگان سـتمكارانند. تـو بايد جانشـينانی بهتـر از آنان 
داشـته باشـی كـه قـدرت فكـری امثـال آن هـا را داشـته، اّما 
گناهـان و كـردار زشـت آن هـا را نداشـته باشـند: كسـانی كه 
سـتمكاری را بر سـتمی ياری نكرده، و گناه كاری را در گناهی 
كمک نرسـانده باشـند. هزينه اين گونه از افراد بر تو سـبک تر، 
و ياريشـان بهتـر، و مهربانيشـان بيش تـر، و دوسـتی آنـان با 
غيـر تـو كم تـر اسـت. آنـان را از خـواص و دوسـتان نزديـک 
و رازداران خـود قـرار ده، سـپس از ميـان آنـان افـرادی را كـه 
در حق گويـی از همـه صريح ترنـد، و در آن چـه خـدا بـرای 

دوسـتانش نمی پسـندد تو را مددكار نباشـند، انتخاب كن، چه 
خوشـايند تو باشـد چه نباشـد.

حضـرت علـی در خطبة 216 از مـردم می خواهد كه هرگز 
از مشـورت دادن و گفتن حّق به وی دوری نكنند:

َفـاَل تَُكفُّوا َعـنْ َمَقالٍَة بَِحـقٍّ أَْو َمُشـوَرةٍ بَِعْدٍل َفإِنِّي لَْسـُت ِفي 
نَْفِسـي بَِفـْوِق أَْن أُْخِطـَئ َو اَل آَمـُن َذلِـَک ِمـْن ِفْعلِـي إاِلَّ أَْن 
َيْكِفـَي اهللُ ِمـنْ نَْفِسـي َما ُهـَو أَْملَُک بِِه ِمنِّـي َفإِنََّما أَنَـا َو أَنُْتْم 
َعبِيـٌد َمْمُلوُكـوَن لَِربٍّ اَل َربَّ َغْيُرُه َيْملِـکُ ِمنَّا َما اَل نَْملُِک ِمْن 
ا ُكنَّا ِفيـِه إِلَی َما َصلَْحَنا َعلَْيـِه َفأَبَْدلََنا بَْعَد  أَنُْفِسـَنا َو أَْخَرَجَنـا ِممَّ

اَللَـِة بِالُْهـَدی َو أَْعَطانَا الَْبِصیـَرَة بَْعَد الَْعَمی؛ الضَّ
پـس، از گفتـن حق، يـا مشـورت در عدالت خـودداری نكنيد؛ 
زيـرا خـود را برتـر از آن كـه اشـتباه كنـم 1 و از آن ايمن باشـم 
نمی دانـم، مگـر آن كـه خداوند مـرا حفظ فرمايـد. پس همانا 
من و شـما، بندگان و مملوك پروردگاريم 
كـه جـز او پـروردگاری نيسـت. او مالـک 
ماسـت و مـا را بـر نفـس خـود اختيـاری 
نيسـت. مـا را از آن چـه بوديم خـارج كرد 
بـه  بـود درآورد.  مـا  بدان چـه صـالح  و 
جای گمراهـی هدايت، و بـه جای كوری 

بينايـی بـه ما عطـا فرمود.
در حكمـت 347 نيز در تعريف چاپلوسـی 
كـه آفتی اسـت بـرای رويكـرد مـردم به 

كارگـزاران، می فرمايـد:
َو  َملَـٌق  ااِلْسـتِْحَقاِق  ِمـَن  بِأَْكَثـَر  الثََّنـاُء 
التَّْقِصيـُر َعـِن ااِلْسـتِْحَقاِق ِعيٌّ أَْو َحَسـٌد؛ 
سـتودن بيـش از آن چـه سـزاوار اسـت 
نوعی چاپلوسـی، و كم تر از آن، درماندگی 

يا حسـادت اسـت.
مصانعه يكی از مفاهيمی اسـت كه در خطبة 216 نهج البالغه 
مطرح شـده. حضرت مردم را از گفت وگو با ايشـان بر اسـاس 
رويكـرد مصانعـه، نهـی می كننـد و خطرهـای آن را بـرای 

كارگـزاران يادآور می شـوند:
َو اَل ُتَخالُِطونِي بِالُْمَصانََعِة َو اَل تَُظنُّوا بِي اْستِْثَقااًل ِفي َحقٍّ ِقيَل 

1.  مى پرسـند اگـر امـام معصوم اسـت چـرا مى فرمايد خـود را برتر 
از آن كـه اشـتباه كنـم نمى دانم؟ دو پاسـخ مطـرح اسـت. اّول آن كه 
امام عليه السـام فرمود بدون كمك خدا از اشـتباه مصون نمى باشـم 
كـه خـود اثبـات عصمـت اسـت. دوم- امـام عليـه الّسـام در تمام 
كارهـاى حكومتـى بـا مشـاوران خـود مشـورت مى كرد، و بـه رأى 
و نظـر آن هـا عمـل مى كـرد. فرمانـدارى را نصـب مى كـرد و بعدها 
مشـّخص مى شـد كـه آن شـخص اليق نبـوده، ايـن گونه نبـود كه 
مشـورت نكنـد يـا در همـه جـا از علـم غيب كمـك بگيـرد. )نهج 

الباغـه، ترجمـۀ دشـتى، ص 446، پاورقى(

نهج الباغــه،   35 نامــۀ  در 
امیرالمؤمنیــن ضمــن معّرفــی 
یــك  بــرای  وزیــران  بدتریــن 
ــد  ــه تاکی ــن نكت ــر ای ــزار، ب کارگ
بایــد  کارگــزار   کــه  می کنــد 
ــرادی  ــت وجوی اف ــواره در جس هم
باشــد کــه در بیــان اشــتباه های او، 
صریــح و بــدون تعــارف هســتند و 
همواره خطاهــای کارگــزار را تذّکر 
می دهنــد؛ چــه خوشــایند او باشــد 

ــد. ــه نباش چ
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لِـي َو اَل الْتَِمـاَس إِْعَظـاٍم لَِنْفِسـي َفإِنَُّه َمِن اْسـَتْثَقَل الَْحـقَّ أَْن 
ُيَقـاَل لَـُه أَِو الَْعْدَل أَْن ُيْعـَرَض َعلَْيِه َكاَن الَْعَمُل بِِهَما أَثَْقَل َعلَْيه ؛
امـا مـن از شـما می خواهـم كـه مـرا بـا سـخنان زيبـای خود 
مسـتاييد، تـا از عهـده وظايفی كه نسـبت بـه خدا و شـما دارم 
برآيـم، و حقوقی را كه مانده اسـت بپـردازم، و واجباتی را كه بر 

عهـده من اسـت و بايد انجـام گيـرد ادا كنم .

علّت پنجم: دوری از مردم
از نـگاه اميرالمؤمنيـن، كارگزاری كه خـود را از مردم پنهان 
كنـد به گونـه ای كه مردم، امكان گفتگوی مسـتقيم بـا وی را 
نداشـته باشـند دچار انحرافات متعّددی خواهد شد. يكی از اين 
انحرافات اخالقی، تكّبر و خودخواهی اسـت. ارتباط مسـتقيم با 

مـردم، عاملی اسـت برای كسـب فضيلِت 
تواضع: اخالقِی 

َو اْجَعـْل لَِذِوي الَْحاَجاِت ِمْنَک ِقْسـماً ُتَفرُِّغ 
لَُهْم ِفيِه َشـْخَصَک َو تَْجلُِس لَُهْم َمْجلِسـًا 
ِ الَِّذي َخلََقَک َو ُتْقِعُد  َعاّمـاً َفَتَتَواَضُع ِفيـِه هلِلَّ
َعْنُهـْم ُجْنـَدَك َو أَْعَوانَـَک ِمْن أَْحَراِسـَک 
َو ُشـَرِطَک َحتَّـی ُيَكلَِّمـَک ُمَتَكلُِّمُهْم َغْيَر 
ُمَتَتْعتٍِع َفإِنِّي َسِمْعُت َرُسـوَل اهللِ ص َيُقوُل 
ـٌة اَل ُيْؤَخُذ  َس أُمَّ ِفـي َغْيـِر َمْوِطٍن لَْن ُتَقـدَّ
ِعيِف ِفيَها َحقُُّه ِمـنَ الَْقِويِّ َغْيَر ُمَتَتْعتٍِع  لِلضَّ
ُثـمَّ اْحَتِمـِل الُْخـْرَق ِمْنُهـْم َو الِْعـيَّ َو نَـحِّ 
يـَق َو اأْلَنََف َيْبُسـِط اهللُ َعلَْيَک  َعْنُهـُم الضِّ
بَِذلِـَک أَْكَنـاَف َرْحَمتِِه َو ُيوِجْب لَـَک ثََواَب 
َطاَعتِـِه ِ َو أَْعـِط َمـا أَْعَطْيَت َهنِيئـاً َو اْمَنْع 

ِفـي إِْجَمـاٍل َو إِْعَذارٍ؛ 
پـس بخشـی از وقـت خـود را به كسـانی اختصـاص ده كه به 
تـو نيـاز دارنـد، تا شـخصا بـه امـور آنان رسـيدگی كنـی، و در 
مجلـس عمومـی بـا آنـان بنشـين و در برابـر خدايی كـه تو را 
آفريـده فروتـن بـاش، و سـربازان و ياران و نگهبانان خـود را از 
سـر راهشـان دور كـن تا سـخنگوی آنـان بدون اضطـراب در 
سـخن گفتـن بـا تـو گفت وگو كنـد. من از رسـول خـدا صلّی 
اهلّل عليـه و آلـه و سـلّم بارها شـنيدم كه می فرمـود: »ملّتی كه 
حـق ناتوانـان را از زورمندان، بی اضطراب و بهانه ای بازنسـتاند، 
رسـتگار نخواهد شـد«. پس درشتی و سـخنان ناهموار آنان را 
بـر خـود هموار كـن، و تنگ خويـی و خودبزرگ بينـی را از خود 
دور سـاز تـا خـدا درهای رحمت خـود را به روی تو بگشـايد، و 
تـو را پـاداش اطاعـت ببخشـايد، آن چه به مردم می بخشـی بر 
تـو گوارا باشـد، و اگر چيزی را از كسـی بازمـی داری با مهربانی 

و پوزش خواهـی همـراه باشـد. )نهج البالغـه، نامه53(
همراهـِی كارگـزار با مردم هنگامی تاثيرگذار اسـت كه آراسـته 
بـه لطـف، رحمت و مهربانی باشـد وگرنه آثار منفی آن بيشـتر 

خواهـد بـود. در بخش ديگـری از اين نامـه می خوانيم:
ِعیَِّة َو الَْمَحبََّة لَُهـْم َو اللُّْطَف بِِهْم َو َل  ْحَمَة لِلرَّ َو أَْشـِعْر َقلَْبـَك الرَّ
ا أٌَخ  تَُكونَنَّ َعلَْيِهْم َسـُبعاً َضارِيـاً تَْغَتنُِم أَْكلَُهْم َفإِنَُّهْم ِصْنَفـاِن إِمَّ
لَُل  ا نَِظيٌر لََک ِفـي الَْخلِْق َيْفُرُط ِمْنُهـُم الزَّ يـِن َو إِمَّ لَـَک ِفـي الدِّ
َو تَْعـِرُض لَُهـُم الِْعلَـُل َو ُيْؤتَی َعلَـی أَْيِديِهْم ِفي الَْعْمـِد َو الَْخَطإِ 
َفأَْعِطِهـْم ِمـْن َعْفـِوَك َو َصْفِحَک ِمْثـِل الَِّذي ُتِحـبُّ َو تَْرَضی 

أَْن ُيْعِطَيـَک اهللُ ِمْن َعْفـِوهِ َو َصْفِحِه؛
مهربانـی بـا مـردم را پوشـش دل خويـش قـرار ده، و بـا همه 
دوسـت و مهربـان بـاش. مبادا هرگـز، چونان حيوان شـكاری 
باشـی كه خـوردن آنان را غنيمت دانی؛ زيرا مردم دو دسـته اند: 
دسـته ای بـرادر دينـی تـو، و دسـته ديگر 
هماننـد تـو در آفرينـش می باشـند. اگـر 
گناهـی از آنـان سـر می زند يـا علّت هايی 
بـر آنـان عـارض می شـود، يـا خواسـته و 
ناخواسـته، اشـتباهی مرتكـب می گردنـد، 
آنـان را ببخشـای و بر آنان آسـان گير، آن 
گونه كه دوسـت داری خدا تو را ببخشـايد 

و بـر تـو آسـان گيرد.
حضـرت علی اين نوع برخـورد با مردم 
را بـا برخـورد پـدر و مـادر بـا فرزندانشـان 
مقايسـه و تاكيـد می كنـد كارگـزار بايـد 
همـان نگاهی را به اّمت داشـته باشـد كه 

والديـن بـه فرزنـدان دارند:
ـُد الَْوالَِداِن  ـْد ِمـْن أُُمورِِهْم َمـا َيَتَفقَّ ُثـمَّ تََفقَّ
ْيَتُهْم بِـِه َو اَل  ِمـْن َولَِدِهَمـا َو اَل َيَتَفاَقَمنَّ ِفي نَْفِسـَک َشـيْ ٌء َقوَّ
تَْحِقـَرنَّ لُْطفـاً تََعاَهْدتَُهْم بِـِه َو إِْن َقلَّ َفإِنَُّه َداِعَیٌة لَُهـْم إِلَی بَْذِل 

ـنِّ بَِک؛  النَِّصيَحـِة لََک َو ُحْسـِن الظَّ
پـس در كارهـای آنان بـه گونه ای بينديش كه پـدری مهربان 
دربـاره فرزنـدش می انديشـد، و مبـادا آن چه را كه آنـان را بدان 
نيرومنـد می كنـی در نظرت بـزرگ جلوه كنـد، و نيكوكاری تو 
نسـبت به آنان- هرچند اندك باشـد- خوار مپنـدار؛ زيرا نيكی، 
آنـان را بـه خيرخواهـی تـو خواند، و گمانشـان را نسـبت به تو 

گرداند. نيكو 
گرچـه ايـن نـوع نگاه كارگزار بايد نسـبت بـه تمام مردم باشـد، 
طبقـة ضعيف جامعـه نيازمنـِد دلگرمی و دسـتگيری بيش تری 
هسـتند. بنابراين، كارگزار هنگامی می تواند از آفت دوری از مردم 
جلوگيـری كنـد كـه به ايـن قشـر از جامعـه، توّجه ويژه داشـته 
 باشـد. اهمّيت اين نكته بـه اندازه ای اسـت كه اميرالمؤمنين

 ،امیرالمؤمنیــن نــگاه  از 
کارگــزاری کــه خــود را از مــردم 
بــه گونــه ای کــه  پنهــان کنــد 
مــردم، امــكان گفتگــوی مســتقیم 
بــا وی را نداشــته باشــند دچــار 
انحرافــات متعــّددی خواهــد شــد. 
ــی،  ــات اخاق ــن انحراف ــی از ای یك
تكبّــر و خودخواهــی اســت. ارتباط 
مســتقیم بــا مــردم، عاملــی اســت 
بــرای کســب فضیلــِت اخاقــِی 

تواضــع.
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كالم خـود در ايـن بـاره را بـا عبارِت هشـدارآميز )اهللَ اهلل ( شـروع می كند:
ـْفلَی ِمـنَ الَِّذيـنَ اَل ِحیلََة لَُهـْم ِمَن الَْمَسـاِكيِن َو  َبَقـِة السُّ  ُثـمَّ اهللَ اهللَ ِفـي الطَّ
َبَقـِة َقانِعـاً َو ُمْعَتّراً َو  ْمَنـی َفـإِنَّ ِفي َهِذهِ الطَّ الُْمْحَتاِجيـَن َو أَْهـِل الُْبْؤَسـی َو الزَّ
ِه ِفيِهْم َو اْجَعْل لَُهْم ِقْسـماً ِمْن بَْيِت َمالِِک َو  ِ َما اْسـَتْحَفَظَک ِمْن َحقِّ اْحَفِظ هلِلَّ
َک َعْنُهْم  ْص َهمَّ ِم ِفي ُكلِّ بَلَد ... َفاَل ُتْشـخِ ِت َصَواِفي اإْلِْسـالَ ِقْسـماً ِمْن َغالَّ
ْن تَْقَتِحُمُه  ـْد أُُموَر َمْن اَل َيِصُل إِلَْيـکَ ِمْنُهْم ِممَّ َك لَُهـْم َو تََفقَّ َو اَل ُتَصعِّـْر َخـدَّ
الُْعُيـوُن َو تَْحِقـُرُه الرَِّجـاُل َفَفـرِّْغ أِلُولَئَِک ثَِقَتَک ِمـْن أَْهِل الَْخْشـَیِة َو التََّواُضِع 
َفلَْيْرَفـْع إِلَْيـَک أُُموَرُهْم ُثمَّ اْعَمْل ِفيِهـْم بِاإْلِْعَذارِ إِلَی اهللِ َيْوَم تَلَْقـاُه َفإِنَّ َهُؤاَلِء 

ِعیَِّة أَْحـَوُج إِلَی اإْلِنَْصاِف ِمـْن َغْيِرِهْم؛  ِمـْن بَْيـِن الرَّ
سـپس خـدا را! خـدا را! در خصـوص طبقات پاييـن و محروم جامعـه، كه هيچ 

چـاره ای ندارنـد، ]و عبارتنـد[ از زمين گيـران، نيازمنـدان، 
گرفتـاران، دردمندان. همانـا در اين طبقه محروم گروهی 
خويشـتن داری كـرده، و گروهـی بـه گدايـی دسـت نياز 
برمی دارنـد، پـس بـرای خـدا پاسـدار حّقـی بـاش كـه 
خداونـد بـرای ايـن طبقـه معّين فرموده اسـت: بخشـی 
از بيت المـال، و بخشـی از غلّه هـای زمين هـای غنيمتی 
اسـالم را در هر شـهری به طبقات پايين اختصاص ده. ... 
مبادا سرمسـتی حكومت، تو را از رسـيدگی به آنان بازدارد، 
كـه هرگـز انجـام كارهـای فـراوان و مهم عـذری برای 
ترك مسـؤولّيت های كوچک تـر نخواهد بود. همـواره در 
فكر مشـكالت آنـان بـاش، و از آنان روی برمگـردان . به 
ويـژه امـور كسـانی را از آنان بيش تر رسـيدگی كن كه از 
كوچكـی به چشـم نمی آينـد و ديگـران آنـان را كوچک 
می شـمارند و كم تـر بـه تـو دسترسـی دارنـد. بـرای اين 
گـروه، از افراد مورد اطمينان خـود كه خداترس و فروتنند 
فـردی را انتخـاب كن، تا پيرامونشـان تحقيق و مسـائل 
آنـان را به تو گزارش كنند. سـپس در رفع مشكالتشـان 
به گونـه ای عمـل كـن كه در پيشـگاه خدا عذری داشـته 
باشـی؛ زيرا اين گـروه در ميان رعّيت بيـش از ديگران به 
عدالـت نيازمندند، و حق آنـان را به گونه ای بپـرداز كه در 

نـزد خدا معذور باشـی .

علّت ششم: غرور و مستِی قدرت
حكومـت داری از نـگاه اسـالم، هنگامـی ارزشـمند اسـت كـه بـا هـدف 
االهـی و در راسـتای خدمـت بـه بنـدگان باشـد. بـر اين اسـاس، قدرت 
و مقـام، تنهـا ابـزاری اسـت بـرای رسـيدن بـه اين هـدف مقـّدس. اگر 
ايـن نـوع رويكرد بـه قـدرت در كارگزار كم رنگ شـود به تدريـج، غرور 
و مسـتِی قـدرت، جايگزيـن آن خواهـد شـد؛ امـری كه انحـراف بزرگ 
اخالقـی اسـت و انحراف هـای ديگـری را بـه دنبـال خواهـد آورد. بـر 
ايـن اسـاس، امـام علـی در سـفارش خـود بـه مالـک اشـتر، ضمـن 
پيش فـرض گرفتـِن مردودبـودِن اين انحـراف، راه كارهايی بـرای رهايی 

از آن ارائـه می كنـد:
َو إَِذا أَْحـَدَث لَـَك َمـا أَنْـَت ِفیِه ِمْن ُسـلَْطانَِك أُبََّهـًة أَْو َمِخیلًَة َفانُْظـْر إِلَى ِعَظِم 
ُملْـِک اهللِ َفْوَقـکَ َو ُقْدَرتِـِه ِمْنَک َعلَی َما اَل تَْقِدُر َعلَْيِه ِمْن نَْفِسـَک َفإِنَّ َذلَِک 
ُيَطاِمـُن إِلَْيـَک ِمـْن ِطَماِحـَک َو َيُكفُّ َعْنـَک ِمْن َغْربِـَک َو َيِفـي ُء إِلَْيَک بَِما 
َعـَزَب َعْنـَک ِمـْن َعْقلِـک . إِيَّاَك َو ُمَسـاَماَة اهللِ ِفـي َعَظَمتِِه َو التََّشـبَُّه بِِه ِفي 

َجَبُروتِـِه َفـإِنَّ اهللَ ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّارٍ َو ُيِهيـنُ ُكلَّ ُمْخَتال؛ 
و اگـر بـا مقـام و قدرتـی كـه داری، دچـار تكّبر يـا خودبزرگ بينی شـدی به 

بزرگـی حكومـت پروردگار كه برتر از تو اسـت بنگر، كه تو را از آن سركشـی 
نجـات می دهـد، و تنـدروی تـو را فرومی نشـاند، و عقـل و انديشـه ات را بـه 
جايـگاه اصلـی بازمی گردانـد. بپرهيـز كـه خـود را در بزرگی هماننـد خداوند 
پنـداری، و در شـكوه خداونـدی هماننـد او دانـی؛ زيرا خداوند هر سركشـی را 

خـوار می سـازد، و هـر خودپسـندی را بـی ارزش می كند.
بی گمـان، هنگامـی كـه مـردم، ايـن غـرور و مسـتی را در كارگـزار ببينند در 
گفت وگـو بـا وی، احسـاس راحتـی نخواهند داشـت و چه بسـا با تملّـق با او 
سـخن خواهنـد گفـت. نـگاه مردم بـه كارگـزار به عنـوان فردی خودخـواه و 
جّبـار، آفتی جـّدی در عملكرد كارگزار اسـت. حضرت علـی به صراحت از 
مـردم می خواهـد كـه هرگز ايـن نوع نگاه را نسـبت به خود ايشـان نداشـته 

باشند:
َفـاَل ُتْثُنـوا َعلَيَّ بَِجِميـِل ثََنـاءٍ إِلِْخَراِجي نَْفِسـي إِلَی اهللِ 
ُسـْبَحانَُه َو إِلَْيُكـْم ِمـَن التَِّقيَّـِة ِفي ُحُقـوٍق لَْم أَْفـُرْغ ِمْن 
أََدائَِهـا َو َفَرائِـَض اَل بُـدَّ ِمـْن إِْمَضائَِها َفـاَل ُتَكلُِّمونِي بَِما 
ُظ بِِه ِعْنَد  ُظوا ِمنِّي بَِما ُيَتَحفَّ ُم بِِه الَْجَبابِـَرُة َو اَل تََتَحفَّ ُتَكلَـّ
أَْهـِل الَْبـاِدَرةِ َو اَل ُتَخالُِطونِـي بِالُْمَصانََعـِة َو اَل تَُظنُّوا بِي 
اْسـتِْثَقااًل ِفـي َحقٍّ ِقيَل لِـي َو اَل الْتَِماَس إِْعَظاٍم لَِنْفِسـي 
ُه َمِن اْسـَتْثَقَل الَْحقَّ أَْن ُيَقاَل لَـُه أَِو الَْعْدَل أَْن ُيْعَرَض  َفإِنَـّ

َعلَْيـِه َكاَن الَْعَمُل بِِهَمـا أَثَْقَل َعلَْيه ؛
امـا مـن از شـما می خواهـم كـه مرا بـا سـخنان زيبای 
خـود مسـتاييد، تا از عهـده وظايفی كه نسـبت به خدا و 
شـما دارم برآيـم، و حقوقی را كه مانده اسـت بپـردازم، و 
واجباتـی را كه بر عهده من اسـت و بايد انجـام گيرد ادا 
كنـم. پس با من چنان سـخن مگوييد كه با پادشـاهان 
سـركش می گوينـد، و چنان كـه از آدم های خشـمگين 
كنـاره می گيرنـد دوری نجوييـد، و با ظاهرسـازی با من 
رفتـار نكنيـد، و گمان مبريـد اگر حّقی به من پيشـنهاد 
دهيـد بـر مـن گـران آيد، يـا در پی بـزرگ نشـان دادن 
خويشـم؛ زيـرا كسـی كه شـنيدن حق، يا عرضه شـدن 
عدالـت بر او مشـكل باشـد، عمل كردن بـه آن، برايش 

دشـوارتر خواهد بود.)نهج البالغـه، خطبه 216(

نكتة پايانی
آن چـه در ايـن مقاله به آن پرداخته شـد، تنها 6 علّـت از علل انحراف اخالقی 
كارگزاران بر اسـاس سـخنان اميرالمؤمنين در نهج البالغـه بود. البته علل 
انحـراف اخالقـی، منحصـر در اين 6 مورد نيسـت اّمـا می توان اّدعـا كرد كه 
ايـن مـوارد، از جملـة مهم ترين علّت های انحـراف كارگزاران اسـت و مطالعة 
تاريـخ، چـه تاريـخ صدر اسـالم و چه تاريخ معاصـر، تاييد می كنـد كه هرگاه 
ايـن 6 عامـل، گريبان گيـر حاكمـان و كارگزاران شـده باشـد، بـه گمراهی و 
رذالـِت اخالقـی آن ها انجاميده اسـت. اين عوامل، چيزی نيسـت كـه از نگاه 
مـردم پنهـان بماند. رعايـا با توّجه به هميـن عوامـل، دربارة كارگـزاران خود 
قضـاوت خواهنـد كرد و به آن واكنش نشـان خواهند داد؛ واكنشـی كه گاهی 

بـه قيمت جـاِن كارگزاراِن منحرف تمام شـده اسـت!

منابع 
1. قرآن كريم.

2. نهج البالغه، نسخة صبحی صالح.
3. نهج البالغه، ترجمة مرحوم دشتی، چاپ اّول؛ 1379، نشر مشهور، قم.

اســام،  نــگاه  از  حكومــت داری 
ــا  ــه ب ــت ک ــمند اس ــی ارزش هنگام
هــدف االهــی و در راســتای خدمــت 
بــه بنــدگان باشــد. بــر این اســاس، 
قــدرت و مقــام، تنهــا ابــزاری اســت 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
مقــّدس. اگــر ایــن نــوع رویكــرد به 
ــود  ــگ ش ــزار کم رن ــدرت در کارگ ق
بــه تدریــج، غرور و مســتِی قــدرت، 
ــری  ــد؛ ام ــد ش ــن آن خواه جایگزی
کــه انحــراف بــزرگ اخاقــی اســت 
و انحراف هــای دیگــری را بــه دنبــال 
خواهــد آورد. بــر ایــن اســاس، امــام 
علــی در ســفارش خــود بــه 
ــرض  ــن پیش ف ــتر، ضم ــك اش مال
ــراف،  ــن انح ــودِن ای ــِن مردودب گرفت
راه کارهایــی بــرای رهایــی از آن ارائه 

می کنــد.
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معصومه اسماعيلی

زمامدار پشت مباني ایستاده و بنیان ها خود در وسط میدان هستند

 

رويارويي مباني در ميدان

مقدمه
بنيان هـا، زيرسـاخت ها، مبناهـا و هرآن چـه درايـن وادی اسـت، اكنـون 
آرايـش جنگـی گرفته انـد. در روزگاری زندگی می كنيم كه مبانـی در برابر 
مبانـی، شمشـير كشـيده و زمامـداران همه بر كرسـی بنيان هـای فكری 
چيده شـده ای نشسـته اند. بـر خـالف ديـروزی كـه بنيان هـای فكـری 
پشـتوانه تفكرزمامـداری بودنـد امروز زمامدار پشـت آن ها ايسـتاده اسـت 
و بنيان هـا خـود وسـط ميـدان هسـتند. زمامـداری می آيد و يكـی می رود 
و همـه در خدمـت مبنـا و بنيـان فكری ويژه ای هسـتند. تـا چندی پيش 
در خصـوص بنيان هـای فكـری غـرب درگيـر برگـزاری همايـش بوديم 
و امـروزه در وسـط شـهر، روی بيلبوردهـای تبليغـی خودمـان و گاهی در 
كوچه هـای پـر از عابـر بـا فرسـتاده های همـان زيرسـاخت ها روبه روييم. 
گفتنـد توهـم توطئه اسـت؛ حاال توطئـه روبه رويمـان ايسـتاده و قاه قاه به 

ريش سـاده انگارمان می خندد. ما در هرچه اسـتاد نباشـيم، در نوشـتن های 
انتزاعـی و پرداختـن بـه بن مايه هـا يد طواليـی داريم؛ غافـل از اين كه به 

عمـل كاربرآيد به سـخن دانی نيسـت... 
می گويـم و می نويسـم بنيان هـای تفكر غربـی و تو بخوان غـرب و تمام 
اقـدام و عمـل غربـی؛ تفكر غرب همواره بر بنيان های مشـخصی اسـتوار 
بـوده كـه در طـول سـاليان دراز چكش خـورده، ورز داده شـده و آه تنور به 
خـود ديـده  و اكنـون بـه شـكل مشـخصی در اقـدام و عمل غربـی تبلور 
يافته انـد. اگرچـه در نهايـت حقايقی چون شـهادت طلبی، مقاومـت، ايمان 
بـا عمـل دينـی، تفكـر جهـادی و مقوالتـی از ايـن دسـت يک بـاره تمام 
آن كاسـه كوزه ها را بـدون ايـن كـه بداننـد دقيقـا از كجا خورده انـد به هم 
می زنـد امـا پرداختـن بـه مبانـی بـرای يافتـن شـاه راه های نفـوذ، مهم و 

ضروری اسـت.
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ترابط دين و دنيا در اسالم و غرب
آن چـه نـوع نظـام يک كشـور را شـكل داده و محتـوای يكـی از مبانی مهم 
در تفكـر غربـی، نـگاه سكوالريسـتی و رويكـرد جداانگاری دين و دنياسـت. 
نـگاه سكوالريسـتی بـه ديـن موجب حـذف نقش ديـن در همـه حوزه های 
اجتماعـی از جملـه سياسـت، اخـالق، هنـر و تعليـم و تربيت می شـود.)بيات 
و جمعـی از نويسـندگان، 1381، ص329( گروه هـای سـكوالر، يـا دين را به 
كلـی منكرنـد و يـا با قبول ديـن، محدوده آن را به مسـائل فـردی اختصاص 
می دهنـد. در ايـن ميـان برخی سـكوالرها بـا قبول حقانيـت دين يـا به اين 
نكته معتقدند كه دين به شـرط حضور معصوم می تواند در اجتماع وارد شـود 
يـا بـر ايـن نكتـه تأكيد می كنند كـه ورود ديـن در حـوزه اجتماع به قداسـت 
آن خدشـه وارد می كند.)جـوادی آملـی،1381،66-67( سكوالريسـم اخالقی 
نـوع خطرناكـی اسـت؛ چراكـه مـروج بی اعتنايی يا به حاشـيه رانـدن دين از 
عرصه اخالق اسـت.)بيات و جمعـی از نويسـندگان، 1381، ص328( كه اين 
مطلـب از گرايش جديد به حسـن و قبح عقلی سرچشـمه می گيـرد. در قديم 
منظـور از حسـن و قبـح عقلی گرايشـی در برابـر نص گرايی افراطـی بود كه 
ريشـه حسـن و قبح را در عقل می جسـت و دين را مؤكد حكم عقل و هادی 
آن معرفـی می كـرد؛ اما برداشـت معاصر از حسـن و قبح عقلـی، جدايی عقل 
از ديـن اسـت. اعتقـاد معاصـر منجر بـه نظريه تغيير در حسـن و قبـح افعال 
می شـود بديـن معنـا كه حسـن و قبح نـزد ملتی می توانـد كامال متفـاوت از 
ملت ديگر باشـد اما اين معنا در اسـالم ديگرگونه اسـت. متفكران اسـالم نيز 
خوبـی و بـدی را بـه خوبـی و بـدی دائـم و ثابت و متغير تقسـيم می كنند اما 
اسـالم معتقد اسـت كـه برخی امـور ذاتا و همواره َحَسـن و برخـی قبيح اند و 
ايـن ملـت يک ملـت متفـاوت نخواهد بـود؛ مثال قبـح ظلم و حسـن عدل، 

دائمی اسـت )طباطبايـی، 1394، ج14، ص11(.
مكاتـب اخالقـی جهـان طبـق تقسـيم عالمـه طباطبايـی بـه چهـار طيف 
مكتـب انبيـای سـلف، مكتب ويـژه قـرآن، مكتب فالسـفه يونـان و مكتب 
نسـبيت گرايی اخالقـی تقسـيم می شـود. دو مكتـب اول، اخالق دينـی و دو 
مكتب دوم اخالق سـكوالر اسـت. تفاوت دو مكتب در شـكل اعتقاد و التزام 
عملـی به اعتقاد اسـت. از ايـن رو در دو مكتب اخـالق دينی، ايمان حقيقی به 
اصـل مبـدأ و معاد، التزام عملی به احكام دينـی و ارزش های اخالقی را در پی 
مـی آورد؛ همچنان كـه بی توجهـی بـه اين مبانی موجـب عدم التـزام اخالقی 
و پديـد آمدن ناشايسـتی ها و ناهنجاری هـای اخالقی می شـود. اخالق دينی 
بـر عقـل و انديشـه مبتنی اسـت و از مكتب پيامبران بهره مند اسـت در حالی 
كـه اخـالق سـكوالر ابتنـا بـر مكتـب نبـوت را نفی می كنـد. از هميـن معنا 
تفاوت در بنيان فكری اسـالم و غرب در مسـأله اخالق قابل دريافت اسـت. 
مكتـب اخالقـی اسـالم بر پايه مكتـب قرآن اسـت كه مكتب انبيای سـلف 
را نيـز در خـود دارد و بـر پايـه اعتقاد به مبدأ و معاد، زيسـت االهـی و دينی و 
ملتـزم بـه اين دو اصـل را می طلبد امـا در غرب قضيه واژگونه اسـت و توجه 
بـه ايـن اصول ضروری نيسـت؛ در نتيجه التـزام عملی و اخالقـی نيز در پی 

نخواهد داشـت.

ترابط عقل و دين در اسالم و غرب
از ابتـدای مسـيحيت ايـن پرسـش وجود داشـته كـه آيا عقل جانشـين نقل 
می شـود يـا خيـر؟ برخی به سـمت عقل گرايـی رفتـه و برخـی، نقل گرايی را 
اختيـار كرده و گروهی سـعی در رويكردی تأليفی داشـته اند. آگوسـتين گفت 
ايمـان بيـاور تا بفهمـی و كيركگارد به تعـارض عقل و ديـن رأی داده و عقل 

را مايـه بـه تأخيـر انداختـن ايمان و نگون بختی دانسـت و در نتيجـه ايمان را 
بـر عقـل تقدم داد.)پترسـون و همـكاران، 1387، ص53( در اسـالم نيز وضع 
بـه هميـن منـوال بود اما در دوران معاصر پرسـش ها شـكل ديگـری به خود 
گرفـت؛ آيـا عقالنيت ابزاری با نقل دينی سـازگار اسـت؟ و نقـل دينی، عقل 
ابـزاری را تأييـد می كند؟ در اسـالم پاسـخ به اين پرسـش، مثبت اسـت؛ زيرا 
عقـل ابـزاری عقـل برنامه ريز اسـت كه احكامی صـادر می كنـد و نقل دينی 
عملكـرد عقل برنامه ريـز را می پذيـرد؛ چراكه از نظر اسـالم، عقل، هدايت گر 
درونـی و برنامه هـای انبيـا و امامـان، هـادی بيرونـی اسـت كـه مكمـل هم 
هسـتند امـا نكتـه مهـم اين اسـت كـه عقـل ابـزاری قالبی اسـت كـه بايد 
برنامه هـای آن بـه عنـوان محتوا تأمين شـود. اگر عقل، برنامـه و اهداف خود 
را از ديـن تأميـن كنـد قطعا دسـتاوردی موافق ديـن خواهد داشـت و اخالق 
دينی را توصيه خواهد كرد. در معارف االهی و اسـالمی، عقل وسـيله كسـب 
فضايـل و حقايـق و نيـز موهبتی اسـت كه خداوند به انسـان بخشـيده تا به 
وسـيله آن خـدای خـود را پرسـتش كنـد. در حديـث آمـده اسـت: »العقل ما 
ُعبـد به الرحمان و اكتسـب بـه الجنان«)كلينـی، 1388، ج اول،ص11( و اين 
جـا نقطـه تقابل بنيان فكری اسـالم و غرب اسـت. بر اسـاس راسيوناليسـم 
و اصالـت عقلـی كـه در غـرب مطـرح مـی شـود، عقـل، تنها وسـيله تأمين 
خواسـته های مـادی و طبيعـی بشـر بـوده و به صـورت ابزار عمـل می كند. 

 تفكـر غربـی معتقـد به نقـش ديـن در عقـل ابـزاری و هدف گـذاری دينی 
بـرای عقـل نيسـت؛ لـذا وقتـی عقـل محتـوای خـود را از نظـر برنامه هـا يا 
اهـداف يـا هـر دو از ديـن نگيـرد دسـتاوردی دينی نيـز نخواهد داشـت و در 
نتيجـه ميان اخالق و دين رابطه معناداری درك نخواهد شـد. غـرب در ادامه 
هميـن انديشـه بـه اصالت عقل معتقد شـده اسـت. ماكـس وبر و بـه تبع او 
برخی روشـنفكران اسـالمی معتقدند عقالنيت ابزاری، افسون زدا و نقل دينی 

افسون زاست.)خسـروپناه، 1379، ص232( 
از جملـه دسـتاوردهای عقـل ابـزاری از دوره رنسـانس بـه بعـد، اعتقـاد بـه 
برتـری كميـت بـر كيفيت اسـت. اسـاس و پايـه اين رويكـرد بـه بنيان گذار 
فلسـفه جديـد غرب، يعنـی دكارت فرانسـوی برمی گردد. دكارت به شـدت با 
روش هـای كيفـی مخالـف بـود. به هميـن دليل، با مشـاييان كـه بيش تر به 
نگـرش كيفی توجـه می كردند مخالفـت كـرده و روش آنان را مـردود اعالم 
كـرد. ايـن طـرز فكر پس از او در پيـروان مكتـب وی و در نهايت در فرهنگ 
غربـی متداول شـد. مشـاييان در عالم طبيعـت به دو حقيقت صـورت نوعيه 
و جسـميه و امتـداد و بعـد جسـمانی اعتقاد داشـتند كـه بر اين اسـاس همه 
چيـز در جسـمانيت خالصـه نمی شـد امـا دكارت، معتقد شـد؛ كميـت، بنياد 
واقعيت هـای طبيعـی را تشـكيل می دهد.)منوچهرصانعـی، 1376، ص47، 
5،8و9 ( وی در رسـاله »گفتـار در روش« خـود از ايـن مسـأله بحـث می كند 
كـه در علـوم بهتر اسـت مفاهيم به صورت كّمـی و با آمار و ارقام بيان شـود.
)رنـه دكارت، بی تـا، ج اول، ص ( 166سـخن دكارت، انسـان را به ياد سـخن 
هابـز انگليسـی می انـدارد كـه می گفـت: تفكر چيزی جز محاسـبه نيسـت.

)منوچهرصانعی، 1376، ص9(
امـروزه دانشـمندان غربی معتقدند علم دقيق، چيزی جـز اندازه گيری مفاهيم 
كّمـی نيسـت؛ از ايـن رو، بـه نفـی روح مجـرد پرداختنـد؛ زيرا نمی توانسـتند 
آن را اندازه گيـری كننـد. نتيجـه ايـن تفكـر، تبليـغ مصرف گرايـی بيش تر با 
مفهوم»توسـعه« اسـت. مقصود از توسـعه)development(، توسـعه كّمی، 
يعنـی بـاال رفتن ميزان توليد و مصرف اسـت.)محمد مددپـور، 1380، ج اول، 
ص 35( اسـالم در هميـن زمينـه به ابعادی فراتر از توسـعه كّمی می انديشـد 
و رشـد در محتوا و مغزافزار بشـر را مهم تر از سـخت افزار می داند و به سـبب 
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توجـه بـه هميـن نكتـه اسـت كه مقـام معظم رهبـری بـر اسـتفاده از كلمه 
پيشـرفت در مقابـل واژه توسـعه اصـرار دارد تا بعد كيفـی و محتوايی اولويت 

يابـد؛ البته مفهوم توسـعه بـار معنايی ديگری نيـز دارد.
ما وقتی می گوييم پيشـرفت، نبايد توسـعه  به مفهوم رايج غربی تداعی بشود. 
امـروز توسـعه، در اصطالحـات سياسـی و جهانی و بين المللی حـرف رايجی 
اسـت. ممكن اسـت پيشـرفتی كه ما می گوييـم، با آن چه كه امـروز از مفهوم 
توسـعه در دنيـا فهميده می شـود، وجوه مشـتركی داشـته باشـد –كـه حتمًا 
دارد كـه حتمـاً دارد – امـا در نظـام واژگانی ما، كلمه  پيشـرفت معنای خاص 
خودش را داشـته باشـد كه با توسـعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبايسـتی 
اشـتباه بشـود. آن چـه مـا دنبالش هسـتيم، لزومـاً توسـعه غربی – بـا همان 
مختصات و با همان شـاخص ها – نيسـت. غربی ها... وقتی می گويند كشـور 
توسـعه يافته، يعنـی كشـور غربی! با همـه  خصوصياتش: فرهنگـش، آدابش، 
رفتارش و جهت گيری سياسـی اش؛ اين توسـعه يافته اسـت. در حال توسـعه 
يعنـی كشـوری كه در حال غربی شـدن اسـت؛ توسـعه نيافته يعنی كشـوری 
كـه غربـی نشـده و در حـال غربی شـدن هـم نيسـت. )بيانـات مقـام معظم 
رهبری در ديدار با دانشـجويان و اسـاتيد دانشـگاه های شـيراز، 1387/2/14(

پيشـرفت در مقابـل توسـعه، برای همـه  جوامع عالـم، الگويی يكسـان ندارد. 
شـرايط گوناگـون تاريخـی، جغرافيايی، جغرافيای سياسـی، طبيعی، انسـانی 
و شـرايط زمانـی و مكانـی – در ايجـاد مدل هـای پيشـرفت، اثـر می گـذارد. 
ممكـن اسـت يک مدل پيشـرفت برای كشـوری يـک مدل مطلوب باشـد؛ 
عينـاً همـان مدل برای يک كشـور ديگر نامطلوب باشـد.)بر گرفتـه از بيانات 
مقـام معظـم رهبری در ديدار با دانشـجويان و اسـاتيد دانشـگاه های شـيراز، 
1387/2/14( بـر ايـن اسـاس بـر خـالف تفكر غربـی نمی توان بـرای همه 

نسـخه ای يكسـان دسـت و پا كرد.

تفاوت بنيادی در نگاه به انسان
در انسان شناسـی غربـی كـه بـا عنـوان اومانيسـم يـا اصالـت انسـان مطرح 
اسـت، انسـان بـه عنـوان يک موجـود طبيعی مـورد بررسـی قـرار می گيرد.

)واعظـی، 1377،ص6-7(انسان شناسـی در غرب در بدنـه متالطم و مذبذبی 
گرفتـار شـده اسـت گاه پروتاكـوراس انسـان را معيار هرچيز در نظام هسـتی 
می داند)افالطون، 1367، ج3، ص177( و گاه هابز انسـان را با گرگ مقايسـه 
می كند.)فروغـی، 1372، ج2، ص120(. تلّقـی و كاربـرد غـرب از انسـان بـه 
صـورت موجـودی خودبسـنده و بـه تعبيـری قائـم بـه خود اسـت كـه خالق 
همـه چيـز از جملـه اخـالق، سياسـت، اقتصاد اسـت و وحـی در ايـن زمينه 
نقشـی ندارد. اين تفكرات، برخاسـته از انديشـه ژان ژاك روسـو اسـت كه در 
تبيين مسـائل جامعه مدنی، انسـان را به عنـوان موجودی طبيعی و نـه دارای 
بعـد ماورايـی، محـور تعيين كننده می داند. انسـان بـرای خود خدايی اسـت و 
بـه خـدا نيز در اين تفكر چندان احتياجی نيسـت. بر اسـاس ايـن فكر، گرگ، 
اخالقـی درنده خـو دارد و انسـانی كـه گـرگ تصـور می شـود با هميـن نظام 

اخالقـی زندگـی خواهد كـرد. كيلينک معتقد اسـت:
 »فلسـفه طبيعی دكارت، فلسـفه كاماًل مكانيستی اسـت. از نظر دكارت، جسم 
زنده)انسـان( يـک ماشـين اسـت و بـا جسـم بی جـان فرق نـدارد جـز اين كه 
تركيب آن پيچيده تر اسـت. اين جمله از دكارت اسـت كه: بدن انسـان چيزی 
نيسـت جز مجسمه يا ماشين كه از خاك ساخته شـده است، ...او نه تنها جهان 
و بدن انسـان و حيوان را ماشـينی پيشرفته می داند، بلكه اعمال حياتی را نيز به 
صـورت مكانيكی تبيين می كند؛ نتيجه اين تبيين به آن جا رسـيد كه جهان و 

انسان جز حركت وامتداد چيزی نيسـت.)منوچهرصانعی، 1376، ص 59(
از جملـه خصوصيـات فرهنـگ غـرب در خصـوص انسـان، اصالـت دادن به 
قـدرت اسـت. قـدرت در تفكر غربـی كمال اسـتعدادهای آدمی اسـت. اگر در 
نـزد افالطـون برترين فضيلت عدالت بود و مسـيحيان نوع دوسـتی را ترويج 
می كردنـد، در دنيـای معاصـر غـرب، فضيلـت برتر، قدرت اسـت و رسـيدن 
بـه ايـن كمـال بـه عنـوان هـدف مهـم، وسـيله را توجيـه می كنـد و در اين 
ميـان موازيـن اخالقـی در خدمت به اين هدف تعيين می شـوند. نظريـه اراده 
معطوف به قدرتبه همت نيچه، به گسـترش مسـأله اصالت قدرت مسـاعدت 
شـايانی كرد.)محمدتقـی مصبـاح يـزدی، 1376،ص37/ص39( همچنيـن 
ديـدگاه فرانسـيس بيكـن كه قـدرت و تسـلط را كمـال آدمی می دانسـت و 
يـا اعتقـاد هابـز، فيلسـوف و سياسـتمدار غربـی، كه انسـان را گرگ انسـان 
 می دانسـت، بـه تقويـت ايـن مبنـا انجاميـد و اين روحيـه در فرهنـگ غرب 
موجـب شـد كه به كشـورهای مختلف تجاوز كـرده، به غارت گـری بپردازند. 
امـا انسـان در اسـالم از آن جهـت مـورد بحـث قـرار می گيرد كـه موجودی 
كمال پذيـر اسـت. از انسان شناسـی در متـون دينـی با عنـوان معرفت نفس، 
علم النفـس يـا خودسـازی يـاد می شـود. چنيـن انسـانی می توانـد بـا هادی 
درونی و فطری خويش به سـمت سـعادت گام بردارد.)مصباح يـزدی، 1377، 
ص4-5( در ايـن تفكـر؛ ابعـاد، ارزش هـا و ويژگی های انسـان از بسـتر متون 
دينـی به دسـت آمده و برای شـناخت او، از روش نقلی بيـش  از روش تجربی 
و مشـاهده اسـتفاده می شـود؛ چراكـه خالـق انسـان از همه بيش تـر می داند 
كـه چـه سـاخته و او را بـرای چه آفريده اسـت. انسـان در اين تفكـر، موجود 
جاودانـه و رو بـه سـوی قـرب االهـی و كمـال نهايـی اسـت. او بايد خـود را 
مدينـه فاضلـه ای سـازد كـه مظهـر اخالق حسـنه اسـت و از ايـن رو كرامت 

يافتـه، افضل مخلوقات باشـد. 
شـايد بنيان هـای تفكر غربی همه چيز را در اختيار انسـان قلمداد كـرده، او را 
خدايی بخشـند امـا نتيجه همه بنيان هـای فكری اين تفكر، سـاختن گرگی 
در پوسـت يک انسـان اسـت. انسـان در كسوت سبعيت پنهان شـده و تا سر 
حـد حيوانـی تنـزل يافته اسـت. عقل او عقلـی ابزاری اسـت و ديـن او با دنيا 
نسـبتی نـدارد امـا از ديدگاه اسـالم، تصور تمـام اين بنيان ها معكوس اسـت. 
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زمامدار
ايـن واژه، پيونـدی عميـق با سياسـت دارد؛ زيرا زمامدار، پيشـوايی اسـت كه زمـام امور را در دسـت می گيرد و 
اوضـاع را كنتـرل می كنـد و با در دسـت داشـتن افسـار اسـب لجام گسـيخته سياسـت، آن را آرام می گرداند و 

خرامان خرامـان، بـه راهـی كـه در پيـش  رو دارد هدايتش می كند.

اخالق و زمامدار
ارتبـاط زمامـدار با سياسـت، بديهی اسـت؛ اما ارتبـاط اخالق با ديـن نياز به تعمـق و اسـتدالل دارد. در ارتباط 
اخـالق بـا دين نظريه های گوناگونی مطرح اسـت؛ برخی اخالق را بخشـی از دين، گروهـی آن را عين دين و 
برخـی ديگـر دين را بخشـی از اخـالق می دانند. در اين نوشـتار، مجال پرداختن به همه اين ديدگا ه ها نيسـت 
امـا  ديـدگاه يكـی از انديشـه وران معاصر را مطرح می كنيـم كه اهل دانش به درسـتی گفتارش ايمـان دارند: 
عالمـه طباطبايـی، اخـالق را بخشـی از ديـن و يكی از امور فطری انسـان می دانـد: »كارهای خـوب و بد به 
الهام فطرت از طرف پروردگار برای انسـان معلوم شـده؛ يعنی انسـانی كه دارای فطرت سـليم باشد، می فهمد 
كه چه كاری را بايد بكند و چه كاری را نبايد بكند.«1 ايشـان، دين را يگانه  راه سـعادت انسـان و پرورش دهنده 
فطـرت می دانـد. طبعـاً از اين رابطه)اخالق و فطرت( /)فطرت و دين(، ارتباط اخالق و دين مشـخص و روشـن 
می  شـود كه دين، بهترين پرورش دهنده اخالق به منزله يكی از انگيزه های فطری اسـت: »اخالق، بخشـی 

از دين اسـت. دين به ما می گويد در زندگی به دنبال صفات پسـنديده باشـيم و از ناپسـند بپرهيزيم.«2
پيونـد زمامـدار بـا سياسـت و اخالق بـا دين، ارتبـاط دين و سياسـت را به ذهن متبـادر می سـازد. بنابر همان 
نطق معروف و تاريخی سيدحسـن مدرس كه »سياسـت ما عين ديانت ماسـت و ديانت ما عين سياسـت«، 
ارتبـاط اخـالق و زمامـدار همچون دين و سياسـت ارتباطـی الزم و ملزوم اسـت. الزمه زمامدار بـودن، اخالق 
اسـت. آشـكاری ايـن ارتبـاط، قرن ها پيش با بعثت پيامبری كه خاتم همه پيامبران و سـرآمد همـه زمامداران 
و كارگـزاران بـوده، مشـخص شـد آن گاه كه فرمودند: »إنّی بعثـت ألتّمم مكارم األخالق« به راسـتی كه من 

مبعوث شـدم تا شـرافت های اخالقـی را كامل كنم.
الزم و ملـزوم بـودن ايـن ارتبـاط عقالنی، بايسـته هايی را رقم می زند كه پرداختـن به برخي از آن ها مـا را در 

روشـن سـاختن اين ارتباط ياري مي كند.

بايسته های اخالقی زمامدار
بايسـته های اخالقـی، بايد هايـی اسـت كه اگر زمامـدار آن ها را نداشـته نباشـد، صالحيت زمامـدار بودن 
را نـدارد؛ مانند بايسـته شـجاعت برای ارتشـی و عدالت برای قاضی. بايسـته های اخالقـی آن قدر مهم 
هسـتند كه حضـرت امير، هنگامی كه ابواألسـود دوئلی را برای قضـاوت برگزيده بودنـد، در همان روز 
او را عـزل كردنـد؛ بـه دليل اين كه وی بايسـته های اخالقـی الزم را برای 
قاضـی بـودن دارا نبـود و زمان محاكمه، صدايـش از طرفين دعوا 

بود. باالتر 
نمـودِ ايـن بايسـته ها در اخـالق فـردی، اجتماعـی و اداری 
اهميـت بسـيار دارد؛ چنان كـه اخـالق فـردی زمامـدار بـه 

اخـالق اجتماعـی و اداری سـرايت می يابـد.

بايسته های اخالق فردی زمامدار
بـه تصريح بنيان گـذار انقالب،امام خمينی، ايمـان، تزكيه و 
تقـوا اموری هسـتند كه در رفتـار و اخالق زمامدار بسـيار 
مهـم می نمايند. تقـوا در رأس همه امور اسـت و زمامدار 
بـا تقـوای خويـش، در انجام امـور تنها و تنها خـدا را در 
نظـر می گيرد و انتظار قدردانی ديگـران از كارش را ندارد 
و بـه كار خويـش بـه چشـم خدمـت می نگرد. با تقواسـت 
كـه فـرد زمامـدار تزكيـه می يابـد و بـا تزكيـه، ايمان فـرد در اين مسـير 
چنـد برابـر می شـود. »تزكيه نفـوس به اين اسـت كـه خودخواهی هـا، خودبينی ها، 

رياسـت طلبی ها، دنياطلبی هـا، از بيـن بـرود و به جـای همه آن خـدای تبارك تعالی بنشـيند.«3

زهرا مروستی

 

 بايسته های 
اخالقی 

زمامداران
اخالق

در واژه كاوی اخـالق در فرهنگ هـای لغـت بـه اين معنا می رسـيم 
كـه اخـالق، درون ناپيدای آدمـی اسـت؛ درون و باطنی كه خلق ها 
و سرشـت ها و صفات نفسـانی در آن پايدار گشـته و اين خلق و خو 
تعيين كننـده شـخصيت و منـش و رفتار هر فـرد از انسان هاسـت؛ 
انسـانی با ُخلق آرام يا عصبانی و ناآرام، انسـانی با مناعت طبع و يا 

كوته نظـر و هـزاران اخـالق و خلق  های نيـک و بد.
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بايسته های اخالق اجتماعی زمامدار
اخالق اجتماعی از تسـّری اخالق فردی به حيطه  اجتماع اسـت و در اين حيطه، 
مـردم محـور امـور قـرار می گيرند. زمامـدار با خلق نيكـوی فردی خويـش كه با 
تقـوا و تزكيـه و ايمـان بـه آن دسـت يافتـه اسـت، برای كسـب رضای خـدا، به 
مـردم خدمـت می كنـد و در اين خدمت از مـواردی اجتناب می كنـد. او با اجتناب 
از يكسـری رفتارهـا و اخالق هـا، الگـوی رفتـاری- اخالقـی را در واقعيت ايجاب 

می كند؛
1 . اجتنـاب زمامـدار از اشـرافی گری كـه الگـوی رفتـاری ساده زيسـتی را ايجاب 
می كنـد. امام خميني درباره ضرورت ايـن روحيه مي فرمايند: »اگر می خواهيد 
در مقابل باطل بايسـتيد و از سـالح شـياطين و توطئه ها در روح شـما اثر نگذارد، 
خـود را بـه ساده زيسـتن عادت دهيـد و از تعلق قلب به مال و منـال و جاه و مقام 
بپرهيزيـد. مـردان بـزرگ كـه خدمت های بـزرگ بـرای ملت های خـود كردند، 

اكثـراً ساده زيسـت و بی عالقه بـه زخارف دنيـا بودند.«4
2 . اجتنـاب از قدرت طلبـی كـه الگوی رفتاری توجه به طبقه محـروم را ايجاب 
می كنـد؛ چنان كـه رهبر انقالب در ديـدار با رئيس و مسـؤوالن و كارگزاران قوه 
قضائيه، بيان داشـتند: »در كشـور ما، مثل خيلی جاهای ديگر، قشـر محروم و 
فقير و پابرهنگان و روسـتائيان و طبقات مسـتضعف بيش تر مظلوم واقع شدند. 
در حـق آن هـا، احتمـال مظلوميت قوی تر اسـت تا فـالن آدم پـول دار زمين دار 
وسـيع اإلمكان، بـه درد و تظلـم همـه بايـد رسـيد؛ امـا بـه آن كس كـه در او، 
احتمال مظلوميت بيش تر اسـت، قشـرهای مظلوم و پايين جامعه، دلسـوزانه تر 

رسيد.« بايد 
3 . اجتنـاب از تبختـر و تكبر كه الگـوی رفتاری تواضع در مقابل مـردم را ايجاب 
می كنـد. شـخص متبختـر و متكبـر بـه دليـل روحيـه خودبزرگ بينـی پذيرای 
سـخن حـق نيسـت و حـق را قربانی اميـال و مقاصد فـردی و گروهـی و حزبی 
می كنـد. فـرد زمامـدار با منش رفتاری تواضع به نفع خويشـتن نيـز عمل خواهد 
كـرد؛ چراكـه تبختر و تكبر، دشـنام و ناسـزاگويی و در نهايت نارضايتی مـردم را 

برمی انگيزاند.
4 . اجتنـاب از ُخلـف وعده كه الگـوی رفتاری ايفای تعهد را ايجاب می كند. خلف 
وعـده از ناشايسـته ترين اخالق هـای زمامـداری و آفتی بـزرگ در هر حكومت و 
نظـام اسـت كه اعتمـاد مردمان را بـه حكومت و زمامـداران خدشـه دار می كند و 
بـا دامـن زدن بـه بی اعتمـادی و بدبينی بـه حكومت و نظام، شـورش مـردم را بر 

می انگيزانـد و در نهايـت به سـقوط حكومت و نظـام و زمامـداران می انجامد.
5 . اجتنـاب از ظلـم كـه تقريبـاً بـه همـه بايسـته های اخالقـی می انجامـد؛ 
بايسـته هايی چـون حق گرايـی، مبارزه با مظاهر فسـاد در جامعه، گذشـت، ايفای 

تعهـدات و عدالـت و... .
وقتـي از بايسـته اخالقی سـخن به ميـان مي آيـد، واژه عدالت چـون گوهري در 
ايـن منظومه مي درخشـد. عـدل به معنـای برابرسـازی و توازن، مفهومی اسـت 
كـه مصداقـش رعايـت حـق هـر فـرد و دادن حق بـه اوسـت به گونه ای كه حق 
به حق دار برسـد. در ميان ما شـيعيان، عدل بسـيار اهميت دارد و جزئی از اصول 
دين ما به شـمار می رود. قرآن، فلسـفه و تشـكيل حكومت ها و بعثت انبيا را اقامه 

قسـط و عـدل و حـل اختالف گوناگون بين مردم دانسـته اسـت.5
نمونـه عالـی بايسـته اخالقـی عدالـت را در منش و رفتـار و گفتار حضـرت امير 
می بينيـم كـه از عادل ترين زمامداران اسـت، آن جا كه فرمودند: »به خدا سـوگند، 
بيت المـال تـاراج شـده را هـر كجا كه بيابم، به صاحبـان اصلـی آن بازمی گردانم. 
گرچـه بـا آن ازدواج كرده يا كنيزانی خريده باشـند؛ زيرا در عدالت گشـايش برای 
عمـوم اسـت. آن كـس كـه عدالت بـر او گران آيد، تحمل سـتم بر او سـخت تر 

است.«6

بايسته های اخالق اداری زمامدار
اخالق اداری، تعامل زمامدار و كارگزار و مسـؤول با همكاران و زيردسـتان و ارتباط 
بـا چگونگـی انجـام كار اسـت. در نظام اداری، سـه اصل و بايسـته اخالقی مهم، 

اخالق اداری را می سـازند: مسـؤوليت پذيری، خدمتگزاری و امانت داری.
1 . اصل مسـؤوليت پذيری: در اين بايسـته اخالقی كارگزار و زمامدار مسـؤول، در 
هر رتبه ای نسـبت به كارش احسـاس تكليف دارد و احساس تكليف او را مسؤول 

می كنـد تا كارهـا را به بهترين وجـه انجام دهد.
2. اصـل خدمتگـزاری: فـرد زمامدار يا كارگزار با توجه به خودسـازی كه در نتيجه 
اخـالق فردی)تقـوا، تزكيه، ايمان( به دسـت آورده اسـت، كارش را فراتر از تكليف 

می بينـد و خـود را در همـه مراتـب، 
خدمتگـزار مـردم می داند.

3 – اصـل امانـت داری: فرد مسـؤول 
خدمتگزار، كار و مسـؤوليت خويش را 
به چشـم امانـت می نگـرد؛ امانتی كه 
حفاظـت و نگهداری اش به دو چشـم 
تيزبين نيـاز دارد كه يک لحظه غفلت 
او، بـه معنـای بـه تـاراج رفتـن امانت 

توسـط بيگانگان و متجاوزان اسـت.
تاريـخ، زمامدارانـی را ورای همـه  ايـن 
نوشـتارها و بايسـته ها بـه مـا نشـان 
داده اسـت. عدل، شجاعت و مهربانی 

اسـطوره هايی بودنـد كه فقط قهرمانان اسـاطيری آن را داشـتند. آرزوهـا و آرمان ها 
خالق اسـطوره های شـجاعت و مهربانی و عدالت بودند. حقيقتی ورای اسـطوره ها 
وجود داشـت. آن حقيقت را مردم در تاريخ به چشـم ديدند و با آن ها زندگی كردند. 
ايـن حقيقـت در اخالق زمامدارانـی بود كه عدل و انصاف و امانت داری و شـجاعت 
را بـه معنـای واقعـی در جامعه خويش جلوه گر سـاختند. آن ها بايسـته های الزم را 
بـرای اداره حكومـت و ملک خويش به كار بردند و تا پای جان ايسـتادند. اما سـؤال 
ايـن جاسـت آيا با رفتـن آن ها، آن اخـالق زمامداران باقـی ماند و يا در گوشـه ای از 
 تاريـخ نابود شـد و به نيسـتی گراييد؟ زمامداران و پيشـوايانی كـه حضرت امير
درباره شـان فرمـود: »خـدای متعـال بر پيشـوايان دادگر واجـب نموده كه خـود را با 
ناتوان تريـن مـردم بسـنجند و در حد آن ها دارايی داشـته باشـند، تا فقر، فقيـر را به 
سـتوه و پريشـانی نكشـاند.«7 امروز سـخن اين جاسـت: آيا كسـاني كه بر كرسـي 
مديريت هـاي كشـور تكيـه زده و يـا براي قـرار گرفتن در فهرسـت زمامـداري در 
سـطوح مختلف از سـطح كشـوري تا اسـتاني و روسـتايي تالش مي كنند، داراي 
چنين اخالقي هسـتند؟ و اگر نيسـتند آيا گامي برای كسـب و يا تقويت آن به جلو 
برداشـته اند؟ پاسـخ اين پرسـش با نيروهاي فرودسـت و در نهايت با مردم اسـت!
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بایسـته های اخاقـی آن قـدر مهـم 
هسـتند که حضرت امیـر، هنگامی 
بـرای  را  دوئلـی  ابواألسـود  کـه 
قضـاوت برگزیـده بودنـد، در همان 
روز او را عـزل کردنـد؛ بـه دلیل این 
که وی بایسـته های اخاقـی الزم را 
بـرای قاضی بـودن دارا نبـود و زمان 
محاکمه، صدایـش از طرفین دعوا 

بود. باالتـر 
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»برجـام اصـاًل بـرای برداشـتن تحريم هـا بـود؛ بـرای اين كـه تحريم هـای 
ظالمانـه برداشـته بشـود. مگر غيـر از اين اسـت؟ خب برداشـته نشـده؛ حاال 
می گوينـد بـه تدريـج، يواش يـواش دارد درسـت می شـود! مگـر بحـث سـِر 

بـود«؟1 يواش يـواش 
»ايـن برجـام شـد بـرای مـا يـک نمونـه، يـک تجربـه… در ظاهـر وعـده 
می دهنـد، بـا زبان چـرب و نرم حـرف می زنند امـا در عمل توطئـه مي كنند، 
تخريـب مي كننـد، مانـع از پيشـرفت كارها مي شـوند؛ اين شـد آمريـكا؛ اين 

شـد تجربه.«2
»بـه چـه مناسـبت يـک مجموعـه  به  اصطـالح بين المللـی تحـت نفـوذ 

بـرای ملت هـا تكليـف مشـخص كنـد؟«3 دنيـا،  قدرت هـای 
»بعضی از مسـؤولين و  دولتمردان ـ دولتمردان آن دولت، بعد هم  دولتمردان 
ايـن دولـت - فكـر می كننـد در قضيه هسـته ای مـا بـا آمريكايی هـا مذاكره 

كنيـم ]تـا[ موضوع حل بشـود؛ گفتيـم خيلی خب، اصـرار داريد شـما، در اين 
موضوِع بالخصوص برويد مذاكره كنيد؛ ولی در همان سـخنرانی اول امسـال 

گفتم من خوشـبين نيسـتم؛ مخالفتی نمی  كنم اما خوشـبين نيستم.«4
»برخی از آن چه در سفر نيويورك پيش آمد، به نظر ما بجا نبود.«5

 
بعـد از موضع گيـری رهبـر انقـالب، ظريـف در ديـدار بـا اعضـای 
كميسـيون امنيت ملـی، گفت و گوی تلفنـی روحانی و اوباما و طوالنی شـدن 
ديـدار خـودش و جـان كـری، را اقدامـات نابجای سـفر نيويورك دانسـت...6
ايـن بيانـات رهبـر معظـم انقـالب، نقدی بـر عملكرد مسـؤوالنی اسـت كه 
بـدون شـناخت دقيق از اهـداف حكومت اسـالمی، وارد عرصه عمل شـدند؛ 
شـناختی كـه بـر عملكرد موفـق مسـؤوالن و كارگـزاران حكومت اسـالمی 
تاثيـر مسـتقيم دارد؛ عملكرد موفقی كـه مي تواند به پيروزی و دسـت يابی به 

فاطمه حيدری

نگاهي به اهداف حکومت اسالمي در ابعاد گوناگون و وظایف زمامداران

 

 اهداف حکومت اسالمی 
در انديشه و عمل  دولتمردان
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اهداف مقـدس نظام اسـالمی بينجامد.
عملكرد موفق زمامداران در حكومت اسـالمی به 
معنای حركت درسـت در مسـير اهداف حكومت 
اسـالمی اسـت. شـناخت ايـن اهـداف مي توانـد 
ذهنيتـی مثبـت و صحيح در آنـان رقم زنـد. اين 
باورداشـت درسـت مي تواند در تصميم گيری های 
كالن حكومـت اسـالمی نقش مهمـی ايفا كند؛ 
چراكـه گردانندگان حكومت اسـالمی زمامدارانی 
و  بـه مديريـت  بينـش خـود  بـا  هسـتند كـه 
گوناگـون  بخش هـای  در  جامعـه  جهت دهـی 

مي پردازنـد.
عبـارت »حكومـت اسـالمي« دربردارنـده ايـن 
معناسـت كه اسـالم، چارچوب كلی يا دسـت كم 
مباني و اهداف حكومت را مشـخص كرده اسـت. 
بنابرايـن شـناخت ايـن اهـداف در بخش هـای 
را  دولتمـردان  وظايـف   مي توانـد  گوناگـون 

مشـخص سـازد. 

1. ايجاد وحدت 
ايجـاد و حفظ وحدت جامعـه، از وظايف حكومت 
اسـت7؛ زيـرا جوامـع براسـاس وحـدت هـدف و 
رويـه ايجـاد مي شـوند و هـر گونـه عاملـی كـه 
دسـت يابی بـه آن اهـداف را تضعيـف كنـد يـا از 
ميان بـردارد، با اصول جامعـه در تضاد خواهد بود 
و بايـد بـا آن مقابله شـود. حزب گرايی اگر موجب 
تفـاوت در اهـداف و آرمان هـا شـود  يـا مشـی و 
اصـول راهبردی جامعـه را مخـدوش كند، باطل 
اسـت و بايـد بـا آن مبـارزه شـود؛ مديـران دولت 
نيز بايسـتی سياسـت های خـود را چنـان تنظيم 
كننـد كـه عامل حفـظ وحدت باشـد نـه اين كه 
وحـدت را مخـدوش و يا با بحران روبه رو سـازند. 
ناديـده  گرفتـن اخـالق حرفـه اي و متهـم كردن 
افـراد، طرح مسـايل بی پايـه، اختالف افكنی بين 
شـيعه و سـنی، تحريف تاريخ مانند آن چه در دهه 
شـصت گذشـت و... مي تواند وحـدت رويه جامعه 

را خدشـه دار كند.

2. فراهم كردن امنيت 
برقـراری نظـم و امنّيـت و دفـاع از جـان و مـال 
مردم، از وظايف مديران حكومت اسـت. نخستين 
دغدغـه جوامـع، تاميـن امنيـت اسـت؛ چـرا كـه 
خوشـبختی در گـرو تأميـن آرامـش و امنيـت و 
آسـايش اسـت و جوامـع بـرای تامين آن شـكل 
مي گيرنـد. امنيـت غذايـی و مالـی و جانـی و 
و  وظايـف  خواسـته ها،  مهم تريـن  از  عرضـی 

اهـداف حكومت هـا و كارگـزاران آن اسـت.8

3. مبارزه با ستم و رفع تبعيض
خداونـد در آيات 87 و 88 سـوره كهـف بر مبارزه 
بـرای سـبک بار  بـا سـتم و تـالش  حكومـت 
سـاختن مقـّررات اجتماعـی تاكيـد كرده اسـت؛ 
بـه ايـن معنا كـه دولت ها بـا بـازوان اجرايي خود 
موظـف بـه مراعات عدالت هسـتند و بايـد با هر 
گونه مصداق و جلوه سـتم مبـارزه كنند.  پيگيری 
ازجملـه  كارگـزاران  خيانت هـای  بـا  برخـورد  و 
بـا كسـانی كـه در قالـب پـاداش و حقوق هـای 
نجومـی بـه بيت المـال دسـتبرد زدنـد، وظيفـه 

حكومت اسـالمی اسـت.

4. ايجاد عدالت
چنان كـه گذشـت، مبـارزه بـا سـتم از وظايـف 
حكومت هـا و دولتمـردان اسـت. به طـور طبيعی 
مبـارزه با ظلم، الزمـه تامين عدالت اسـت و بايد 
حكومـت توسـط دولتمـردان خود بـه اين وظيفه 

عمـل كند.9

ايـن عدالت از تخصيص درسـت امكانات در همه 
نقـاط كشـور آغـاز و تـا عدالـت پايـدار در زندگی 
فـردی مـردم را شـامل مي شـود؛ عدالتـی كه بر 
اسـاس آن در مرام اميرالمؤمنين برادرشان نيز 

بـا ديگران برابر هسـتند.

5. حمايت از محرومان 
در منطـق ليبراليسـم، حمايـت از افـراد كم تـوان 
جايـی نـدارد، امـا دين اسـالم افـزون بـر اين كه 
مالكيـت خصوصي را به رسـميت مي شناسـد، از 
معيشـت قشـر های محروم غافل نيست. بخشي 
از ماليـات اسـالمي و درآمـد اغنيـا، بايـد در راه 
محروميت زدايـي و تأمين معيشـت افرادي صرف 
شـود كـه توانايی تأميـن نيازهاي زندگـي خود را 
ندارنـد. از هميـن رو امـام علـي در نامه اي به 
ُقثم بن عبـاس، كارگـزار خـود در مكـه، اين گونه 

مي فرمايند:
در مـال خـدا كه نزد تو فراهم شـده بنگـر و آن را 
در راه عيالمندان و گرسـنگان و آنان كه مسـتمند 
و به شـدت نيازمند هسـتند، مصرف كـن. مانده را 
در نـزد مـا بفرسـت تـا ميان كسـاني كه نـزد ما 

هستند قسـمت كنيم.10
در ايـن نگـرش مالياتـي، اموالـي كـه از سـوي 
كارگـزاران حكومـت گـردآوري مي شـود، متعلق 
بـه خـدا اسـت كه بايـد بـراي نيازمنـدان از خلق 
خـدا مصرف شـود، نه اين كـه امـوال اختصاصي 
حاكمان شـود. اعطاي وام های كالن برای قشـر 
قـراردادن  و  غيراسـالمی،  بانكـداری  ثروتمنـد، 
سـيره  در  محرومـان،  بـرای  سـنگين  شـرايط 

دولتمـردان اسـالمي نيسـت.

6. نجات مستضعفان
از  سـتمگران،  سـلطه  از  مسـتضعفان  نجـات   
ديگـر وظايـف عمومی حكومت هاسـت كـه بايد 
مسـؤوالن حكومـت بـدان قيـام كننـد. درايـن 
موضـوع محدوديت هـای جغرافيايـی و سياسـی 
نبايـد مـورد توجه قـرار گيـرد. دفاع از سـتمديده 
و مسـتضعف در هـر كجـای جهان در حـد توان، 

وظيفـه اي عينـی و كفايـی اسـت.11

7. تامين امنيت روانی مردم
 و ائمه بـا نگاهی بـه سـيره پيامبـر اكـرم
و  شفاف سـازی  بـرای  آنـان  كـه  درمی يابيـم 
اطالع رسـانی دقيـق بـه مـردم اهميـت ويـژه ای 
قائـل بودند تـا از بروز شـايعه ها جلوگيری شـود.

خداونـد در آيـه 83 سـوره نسـاء اّطالع رسـانی 
صحيح و بموقع و مقابله با شـايعه ها را از وظايف 
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حكومـت و كارگزاران آن می داند؛ چرا كه بسـياری از مشـكالت مردم به ويژه 
در حـوزه امنيـت روانـی جامعه به سـبب فقدان اطالع رسـانی بهنـگام درباره 
مسـايل مهـم و زيربنايی چون امنيت اقتصادی، غذايـی، جانی، مرزی و مانند 
آن اسـت. اگـر مـردم حقايق را بداننـد، آمادگی  بيش تری برای دفاع از كشـور 
و جامعـه خواهنـد داشـت و می تواننـد بزرگ ترين تهديدها را از سـر  بگذرانند.

اهداف حكومت اسالمی و وظايف زمامداران در بُعد فرهنگی
فرهنـگ هـر جامعـه  نمـادی از هويـت ملی آن جامعـه اسـت. فرهنگ جامعة 
اسـالمی نيز نمـادی از باورهـا، ارزش ها، اعمـال و رفتار  جامعه اسـت؛ بنابراين 
حكومت اسـالمی بايد توسـط كارگزاران و متوليان فرهنگي مسـائل فرهنگی 
را از اصيل تريـن منبـع آن يعنـی قرآن و روايـات ائمه اطهـار دريافت كند و 
بـه كار بندد. مسـؤوليت فرهنگی حكومت ها و تربيت اعتقـادی و اخالقی افراد 
جامعه توسـط حكومت، جايگاه ويژه اي در فلسـفه سياسـی دارد. هر حكومتی 
براسـاس مبانـی و اصـول مـورد قبـول خـود در ابعـاد فكـری و عملـی تالش 
مي كنـد جامعـه را به سـوی آرمان هـا و اهـداف مورد نظر سـوق دهـد. در اين 
ميان، رسـالت و مسـؤوليت فرهنگی حكومت دينی به خوبی آشكار است. حفظ 
اسـالم و اجرای مقررات آن، بدون بالندگی عقيده و اخالق افراد جامعه، شـدنی 
نيسـت. افراد يا نهادهايی كه مسـؤوليت اجرای قوانين را در جامعه اسـالمی به 
عهـده دارنـد، نمي توانند بدون تزريق فرهنگ معنويت كه بـا تربيت اعتقادی و 

اخالقی ميسـر اسـت موفقيت الزم را به دسـت آورند.12
همچنيـن بر اسـاس بنـد 13 اصل 3 قانون اساسـی از وظايف فرهنگی دولت 
دينـی، ترويـج علـوم و فنون در حد خودكفايی اسـت. برخـی اهداف حكومت 

اسـالمی در بُعد فرهنگی عبارتند13 از:

1. رشد عقالنيت در جامعه
مهم تريـن هدف حكومت اسـالمی و وظيفه فرهنگی دولتمردان اسـالمی بر 
اسـاس تعاليم دينی، رشـد عقالنيت در جامعه اسـت. دولت دينی وظيفه دارد 
به منظـور ارتقای رشـد عقالنی جامعه، به همگی ابعاد عقالنيت توجه داشـته 
باشـد و نظـام تعليـم و تربيـت را به گونـه ای طراحی كند كـه درجه عقالنيت 

آحاد جامعـه ارتقا يابد. 
زمامـداران حكومـت اسـالمی بايـد بـرای افزايـش خـردورزی در جامعـه 
برنامه ريـزی  داشـته باشـند. افزايش انديشـيدن در جامعـه، پويايـی و ارتقای 
جامعـه را به دنبال خواهد داشـت. وظيفـه مهم زمامداران حكومت اسـالمی، 
اثرگـذاری مثبـت بـر فكـر مـردم و جهـت دادن آن به سـمت تفكـر عقالنی 

برپايـه اعتقـادات اسـالمی در جامعه اسـت.
در ايـن بـاره، مقام معظـم رهبری در ديدار دانشـجويان در واكنش به مسـاله 
»ربّنـا«ی يكـي از خواننـدگان از همـه خواسـتند كـه با عقالنيت، مسـايل را 

دنبـال كنند. ايشـان فرمودند:
»گاهی اوقات انسـان احسـاس می كند دسـتگاه های مركزی فكر و فرهنگ 
و سياسـت و ماننـد اين ها دچار اختاللند، دچار تعطيلند؛ واقعـاً آدم گاهی اوقات 
احسـاس مي كنـد. حـاال مثاًل فـرض بفرماييد ايـن همه ما مسـأله فرهنگی 
در كشـور داريم، مسـائل مهم كه شـايد من بتوانم ده مسـأله اصلِی فرهنگی 
را بشـمارم كـه اين هـا دچار مشـكل اسـت؛ فرض كنيد مسـأله سـينما، يک 
مسـأله مهم اسـت، ]يعنی[ مسـأله فرهنگی مهّمی اسـت كه سينمای كشور 
چه جوری اداره می شـود، از كجا پشـتيبانی می شـود ـ حاال پشـتيبانی خارجی 
هـم پيـدا می كنند برای فيلم ها ـ اداره هنر كشـور و سـينما كـه چيز كوچكی 
نيسـت؛ مثـاًل فـرض كنيـد ده مسـأله اين جـوری مي شـود پيـدا كـرد، ]اّما[ 

ناگهـان می بينيـد مثـاًل فـرض كنيـد اين كه فـالن آهنگ قبـل از افطـار پخش 
بشـود يا نشـود، می شـود مسـأله اصلی؛ نامه نـگاری می كننـد! پيدا اسـت كه اين 
دسـتگاه اختالل پيدا كرده كه مسـأله اصلی را از مسـأله فرعی تشخيص نمی دهد 
و يـک مسـأله اصـاًل بی اعتبـارِ بی اهّمّيـت فرعی را بـه  عنوان يک مسـأله اصلی، 
درشـت می كنند. وقتـی اين جوری دسـتگاه های مركـزی اختالل دارنـد، آن  وقت 

ايـن جـا جای همـان آتش  بـه  اختياری اسـت كه عرض كـردم«.
ارتقای فرهنگ عمومی و مشـاركت فرهنگی، رشـد و شـكوفايی فضايل اخالقی، 
تحكيـم بـرادری اسـالمی و تعـاون عمومـی، تربيـت و هدايـت جامعه به سـوي 
كمـال و بسترسـازي بـراي شـكوفايي علمـي كشـور از ديگـر وظايف كارگـزاران 
در حكومـت اسـالمي اسـت. دولتمـردان نظام اسـالمي بـه اقتضاي قـرار گرفتن 
در مسـؤوليت هاي گوناگـون سياسـي، فرهنگـي، اجتماعـي، اقتصـادي و نظامـي 
موظـف بـه رعايـت چارچوب هـاي اسـالمي هسـتند. آنان در مسـير ايـن حركت 
نبايـد فراموش كنند كه حكومت اسـالمی برپايه دين و باورداشـت خـدا و اصول و 

آموزه هـای اسـالمی بنا نهاده شـده اسـت.
بـا مراجعـه بـه متون دينـي و توجـه به سـيرة عملي مسـلمانان و پيشـوايان دين 
در برخـورد بـا حكومـت درمي يابيـم كـه حكومت ديني افـزون بر تأميـن امنيت و 
اجـراي قوانيـن و محافظـت از جان و مـال  مردم، وظيفـه دارد اهـداف و ارزش هاي 

ديني را اسـتوار سـازد. 
آيـه 41 سـوره حـج بـا طـرح برپاداشـتن نمـاز، ايـن مسـاله را از اهـداف حكومت 
مؤمنـان می داند و اين بدان معناسـت كه نخسـتين وظيفه و هـدف ويژه حكومت 
اسـالمی، در حـوزه ديـن داری مـردم و فراهم كـردن زمينـه عبادت خدا اسـت؛ چرا 

كـه عبـادت خداوند، هدف آفرينش انسـان اسـت. 
برپايـی زكات در جامعـه اسـالمی در كنـار اقامه نماز قـرار مي گيرد. پـس از پرداخت 
زكات از سـوی مـردم، هزينه كـرد آن به عنـوان يكـی از وظايـف اصلـی دولتمـردان 
بـرای تامين اقتصاد سـالم مطرح مي شـود؛ زيـرا زكات دارای مصارف خاصی اسـت. 
گـردآوری زكات و توزيـع درسـت آن موجـب مي شـود تـا همـه قشـرهای جامعه از 
وضعيت مناسـب اقتصادی بهره مند باشـند و با توزيع مناسـب ثروت از انباشـت آن 
جلوگيـری شـود. زكات، يكی از مهم ترين منابع تأميـن هزينه های حكومت در عهد 
اميرالمؤمنيـن بـوده اسـت. در نگاه اميرالمؤمنيـن زكات نه يـک عمل فردی 
مربـوط بـه رابطه انسـان و خدا، بلكه مسـؤوليتی اجتماعی و جمـع آوری آن از جمله 

وظايف حكومت اسـت.
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11در دنيـای معاصـر بحث از اخالق كارگـزاران و مجريان قانون به  عنوان يكی 

از نقـاط ضعـف يـا قّوت هـر حكومت و نظام در سيسـتم های پايـش و رصد 
در دنيـا مـورد توجـه محافل علمی و فرهنگی و سياسـی قـرار دارد. امروزه در 
ايـران نيز بـا روی كار آمدن حكومتی با درون مايه دينی و با نظامی برخاسـته 
از مـردم بـا عنوان مردم سـاالری دينـی، صفات و كنش اخالقی مسـؤوالن و 
كارگـزاران و رهبـران فكـری و فرهنگـی و مالی جامعه به شـدت زير ذره بين 
عمومـی قـرار دارد. هرچنـد از اين رهگذر مراكز علمی و پژوهشـی متاسـفانه 
هم  پـای افـكار عمومـی نيسـتند و هميشـه چنـد گام از ايـن ماجـرا عقب تر 

1- طلبه سطح سه حوزه علميه قم

هسـتند. در نظـام اسـالمی همـه  قشـرها در برابـر كار و ماموريت خـود بايد 
مسـؤوليت پذير باشـند و ايـن ويژگـی در حاكمـان و كارگـزاران و  زمامداران 
 حكومـت اهميـت بيش تـری دارد، در ايـن بـاره پيامبـر گرامـی اسـالم
می فرماينـد: »أال ُكلُُّكم راٍع و ُكلُُّكم مسـئُوٌل عن رعيتِّـه، فاألميُر علی الناس 
راٍع و هـو مسـئوٌل عـن رعيتِّـِه..«2 آگاه باشـيد كه همه  شـما در برابر تعهدات 
خـود، نگهبـان و مسـؤوليد. پس حاكـم و كارگزار در مقابل مسـؤوليتی كه بر 

عهـده دارد در برابـر مردم مسـؤول و متعهد اسـت.
حضـور زمامـداران صالـح و نيک كه تـوان و عمر خـود را در راه اعتالی كلمه 

2- ارشاد القلوب ديلمی ص184
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زمامـداری اسـت.« در ايـن جا افالطون از ضرورت داشـتن اخـالق  زمامداران 
و تربيت صحيح آن ها سـخن به ميان آورده اسـت. اين مسـاله از اول در ميان 

عقـال امری ضـروری در حكومـت داری بوده اسـت. 
در تقسـيم بندی حكومت ها، يک تقسـيم بـر مبنای ايدئولـوژی و جهان بينی 
ملت هـا اسـت كه براسـاس آن حكومت ها را تشـكيل می دهنـد. جوامعی كه 
بر مبنای اديان تشـكيل شـده به حكومت االهی و نقطـه مقابل آن حكومت 
طاغوت تقسـيم می شـوند. زمامـداران در حكومت االهـی دارای ويژگی هايی 
منتسـب بـه ديـن و در حكومت طاغـوت دارای ويژگی های رفتاری منتسـب 
بـه طاغوتيان و خودكامان هسـتند. می توان از جمله حكومت هـای االهی در 
طـول تاريـخ  به حكومـت حضرت داوود و سـليمان نبی)عليهما السـالم( و از 
جملـه حكومت های طاغـوت به حكومت فرعون و نمرود مثـال زد. در جوامع 
دينـی، حكومـت يـک امانت االهی اسـت كه در دسـت حاكمـان حكيم قرار 
می گيـرد. در ايـن حكومـت، نقـش حاكمان تنها ايجـاد امنيت و رفاه نيسـت 
بلكـه هدايت گـری جامعـه از ورطـه گمراهـی بـه سـمت آرمان هـای االهی 
را برعهـده دارنـد. در چنيـن جامعـه ای اگر زمامداران و مسـؤوالن خـود دچار 
انحطاط اخالقی شـوند، تاثيری مسـتقيم بر مردم و دين بـاوری آن ها خواهند 
گذاشـت. چنان كـه در َمَثـل و يـا روايت معروف آمده اسـت كـه »الّناس َعلی 
ديِن ُمُلوكهم«4. در روايتی از رسـول خدا نقل شـده اسـت كه: نخسـتين 
چيـزی كـه موجـب نافرمانی پروردگار شـد، شـش خصلـت بـود: دنيا طلبی، 
رياسـت طلبی، شكم پرسـتی، شهوت پرسـتی، عالقه به خواب و راحت طلبی.5 
از ايـن روايـت می تـوان دريافـت كـه از اولّيـات انحـراف و سسـتی در هـر 
شـخصی چـه خصائصی می باشـد. هرچنـد ممكن اسـت در ميان خـواص و 
اشـخاص زمامدار اين مسـأله ابعـاد گوناگون ديگری نيز داشـته باشـد. اما به 
اجمـال می تـوان دريافـت كه اين شـش خصلـت از مـوارد غالب در سسـتی 

افـراد در اطاعت خداوند اسـت.
آفـت دنيا طلبـی و به دنبـال زرق و برق هـای دنيا دويدن يكی از عمـده موارد 
شـايع در ميـان  زمامداران اسـت كه پس از تكيه زدن به صندلـی قدرت، دچار 
اشـرافيت مبتـذل و قدرت طلبی بی حـد و حصر می شـوند و به راحتی عصيان 
االهـی را مرتكب می شـوند. پيامبـر گرامی اسـالم در حديثی می فرمايند: 
ـِه َفليَس ِمـَن اهلل فی شـیءٍ و ألَزَم قلَبـُه أربََع  نيـا أكَبـُر َهمِّ »َمـن أصَبـَح و الدُّ
خصـاٍل َهّمـاً الينَقِطُع عنُه أبداً و ُشـُغاًل الينفِرُج منـُه أبداً و فقـراً اليبُلُغ ِغناُه 

أبـداً و أماًل اليبُلُغ ُمنتهـاُه أبداً..«6  
اگـر كسـی هـم و غّمـش دنيا باشـد و دلبسـتگی بـه آن داشـته باشـد، اول 
مصيبتـش اين اسـت كـه خداوند به او اعتنا نمی كند و دسـت عنايـت خود را 

4-  مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،ج102،ص7،موسسه الوفاءبيروت
نيا وحبُّ الرياسـة وحبُّ  5-  “اولَّ مـا َعِصـَی بـه اهلل تبارك وتعالی ِسـتَّ ِخصاٍل:ُحـبُّ الدُّ

عـام .حـبُّ النِّسـاء وحب النوم وحـبُّ الراحة "بحار االنـوار،ج73،ص153 الطَّ
6-  مجموعه وّرام ؛ج1ص130

مقـدس جمهـوری اسـالمی صـرف كرده انـد و راه دسـت يابی به ايـن اعتال 
را جـز در سـايه خدمـت بـه خلق خـدا نمی دانند، باعـث قّوت نظام اسـالمی 
اسـت. امـا در ايـن ميـان، ظهور مفاسـد اخالقـی در ميـان برخی مديـران و 
كارگـزاران نظـام اعم از مفاسـدی بـا اغراض سياسـی، امنيتی، مالـی و غيره 
نقطـه سـياه و ضعفـی در كارنامـه جمهـوری اسـالمی از خـود بـه يـادگار 
می گـذارد. نبـود سيسـتم پايش و رصد توانمند و مسـتقل از احـزاب و خطوط 
و جريان هـا موجـب شـفاف نبودن اطالعـات می شـود كـه در نتيجـه، افـراد 
سوءاسـتفاده كننده به بهره های مالی و سياسـی در جهت منافع و مطامع خود 
می رسـند. اين مفاسـد اخالقـی در ميان مديـران و در سيسـتم های اجرايی و 
نظارتی ريشـه در رذايل اخالقی كارگزاران و مجريان قانون دارد، و جلوگيری 
نكـردن از آن هـا هـر آيينه چالش اساسـی بـرای نظـام اسـالمی در آينده نه 
چنـدان دور را موجـب خواهد شـد. در اين نوشـتار به بررسـی چند آفت عمده  

اخالقـی در ميـان كارگـزاران و زمامـداران می پردازيم.
افالطون، نخسـتين فيلسـوفی اسـت كه در حيطه سياسـت و امور حكومتی 
نظريه پـردازی كـرده اسـت. وی بـا پـردازش نـگاه معرفتـی خـود بـا عنوان 
نظريـه »ُمُثـل« در كتـاب معروفـش »جمهـور« می كوشـد جامعـه انسـانی 
را بـه سـمت معرفـت حقيقـی رهنمـون سـازد. وی در ايـن كتاب، انسـان را 
موجـودی مدنـی بالطبـع معرفـی می كنـد كـه افـزون بر داشـتن قـوه عاقله 
و اختيـار، بـه دنبـال جمـع بـودن و تشـكيل اجتمـاع اسـت. او در نظم دهـی 
افـكار سياسـی، حكومت هـا را بـه پنـج دسـته تقسـيم می كنـد: حكومـت 
حكومـت  نظامی)تيمارشـی(،  قـدرت  حكومـت  اشرافی)آريستوكراسـی(، 
سـرمايه داری و پولداران)اليگارشـی(، حكومت مردم )دموكراسـی( و حكومت 
قـوه عاقلـه، كـه از نظـر وی برتريـن حكومت، حكومـت عقل اسـت. در اين 
حكومـت، حكيمان حكمـران يا حكمرانان حكيم متصدی هسـتند. افالطون 
در كنـار حكمت داشـتن و حكيم بودن  زمامداران و مسـؤوالن يک حكومت، 
لـزوم تخصـص داشـتن مرد سياسـی را مطـرح می  كنـد.  وی در قالب مثالی 
می گويـد: »ناخدايـی كـه حفاظت كشـتی و حراسـت جـان كشـتيبانان را در 
يـک دريـای طوفانی عهده دار شـده اسـت، موفقيتـش در اين زمينـه مديون 
وضـع قانون هـای پی در پی در عرشـه كشـتی نيسـت، بلكـه مرهون پختگی 
و هنـرش در دريانوردی اسـت... نيـز اين را بدان كـه فرمانروايان عاقل هرگز 
نمی تواننـد راه خطـا بپوينـد، مادامـی كـه آن قانون بـزرگ و بی همتـا را، كه 
عبارت از تقسـيم عدالت به نحوی ماهرانه و عاقالنه ميان شـهروندان اسـت، 
رعايـت می كننـد...«3 افالطون در اين مثال از لزوم رعايـت اخالق  زمامداری 
بحـث می كنـد. وی در ادامـه در بخشـی از كتـاب هفتـم جمهـور می گويـد: 
»بنابرايـن، زمـام جامعه ات را تنها به دسـت كسـانی خواهی سـپرد كه از يک 
سـو علـت سـعادت واقعی جامعـه را بهتـر از ديگران می شناسـند و از سـوی 
ديگر، شـأن و افتخاری را سـزاوار خود می دانند كه باالتر از شـأن و افتخاری  

3- افالطون،جمهور،كتاب هفتم،بندهای 522-519
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از روی سـرش برمی دارد و بدا به حال كسـی كه دسـت عنايت خداوند روی 
سـر او نيسـت و حق تعالی او را به خودش واگذاشـته اسـت.

قـرآن در مذمـت دنيا پرسـتی می فرمايـد: »و ما الحيـاة الدنيا اال لعـب و لهو و 
للـدار اآلخـره خير للذين يتقون«7 و زندگی دنيا جز بازی و سـرگرمی نيسـت 

و البتـه خانه آخرت برای تقواپيشـگان بهتر اسـت. 
حـّب دنيـا می توانـد در فـرد زمامـدار آن چنان تاثيـر گذارد كه با چشم بسـتن 
بـر تمـام مسـائل پيرامونش بـه حـرام روی آورد و آن روز اسـت كـه به ورطه  

نابودی كشـيده می شـود.
يكی ديگر از آفت های اخالقی، رياسـت طلبی فرد زمامدار اسـت. اين مسـأله 
نيز پاشنه آشـيل بسـياری از افراد در مسـند قدرت اسـت. إعمال نظر و قدرتی 
كـه از ناحيـه اختيـارات آن فرد مسـؤول بـه او روی مـی آورد، كم كم موجبات 
غـرور و تكبر و رياسـت طلبی اش می شـود. يكـی از معروف تريـن احاديث در 
ايـن زمينـه حديـث امـام رضا اسـت كـه فرمودنـد: »مـن َطلََب الرياسـة 
لَنفِسـه َهلَک، فإنَّ الرياسـة التصلح إاّل ألهلِها«8 كسی كه برای خود رياست 
بخواهد هالك خواهد شـد؛ چرا كه رياسـت جز برای اهلش صحيح نيسـت.

شكم پرسـتی و صفـات مرتبـط بـا آن همچـون حرام خـواری ورشـوه خواری 
از ديگـر مصاديـق آفت هـای زمامداری اسـت. قسـاوت قلـب و درك نكردن 
اوضـاع و احـوال اجتمـاع از پيامدهای شكم پرسـتی اسـت. در كتاب شـريف 
معراج السـعاده آمـده اسـت كـه حضرت رسـول فرمـود: »ضـرر هيچ چيز 
از بـرای دل مؤمـن، زيادتـر از بسـيار خـوردن نيسـت. و پرخـوردن باعـث دو 
چيـز می شـود: يكـی قسـاوت قلـب و ديگری هيجان شـهوت. و گرسـنگی 
نان خـورش مؤمـن و غـذای روح و طعام دل و صحت بدن اسـت.« و شـكی 
نيسـت در ايـن كـه بيش تر امـراض و بيماری هـا از شكم پرسـتی و پرخوری 

می رسـد.9  هم 
مسـؤوالن،  و  زمامـداران  در  به ويـژه  اخالقـی  آفت هـای  از  ديگـر  يكـی 
شهوت پرسـتی اسـت. ايـن صفت معنـای عامی دارد كه شـامل قوه شـهويه 
می شـود امـا معنايـی كـه در عـرف بـدان خيلـی اشـاره شـده اسـت، معنای 
شـهوت فـرج و جنسـی اسـت. پيـروی از اين نوع شـهوت، نفـس را حريص 
بـر مجامعـت می كنـد. ايـن عمل در حـد اعتـدال آن كـه ازدواج و زناشـويی 
اسـت عملی محسـن اسـت اما در افراط آن امری اسـت قبيح و مسـتهجن 
. داسـتان های بسـياری در طـول تاريخ در مـورد زمامـداران و حكمرانان آمده 
اسـت كه از راه شـهوت جنسـی به ورطه هالكت و نابودی كشـانده شـدند؛ 
ماننـد جنگ هـا بر سـر بـه دسـت آوردن يـک زن يـا داسـتان كلئو پاتـرا در 
مصـر. متاسـفانه در تاريخ كشـورمان نيز اين مـورد دور از اذهان نبوده اسـت. 
شـاهان شهوت پرسـت در دوره  قاجـار و يا محمدرضا پهلـوی مخلوع از جمله 

7- انعام، 32
 -8

9- نراقی،مال احمد ، معراج السعاده ، ص260

زن باره هـا و شـهوتر انان در دوره هـای معاصر و نزديک به آن بوده اند. شـهوت 
جنسـی دامی اسـت كه اگر فرد مسـؤول به سـمت آن كشيده شـود، رسوايی 
و گمراهـی را بـه همـراه دارد. راه پيش گيری از اين مسـأله و محافظت از دين 
و دنيـا، دوری از نظركـردن بـه نامحرم و تصور ايشـان و تكلـم و خلوت با زن 

نامحرم اسـت.
يكـی از عمده تريـن و شـايع ترين آفت هـای اخالقـی در افـراد مسـؤول، 
راحت طلبی و دوری از كارهای پرمشـقت، پردقت  و زمان بر اسـت. متاسـفانه 
نداشـتن روحيـه جهادی و كم همتی، مشـكلی اساسـی در مديـران جامعه ما 

اسـت. مقـام معظم رهبـری در ايـن زمينـه می فرمايند:
»اگـر مـا جهـاد كنيم، اگـر ما حركت كنيـم، اگر مـا نيتمـان را خالص كنيم، 
خـدای متعـال هـم به مـا كمک خواهد كـرد؛ اگر مـا تنبلی  كنيم، اگـر كاری 
كـه بـر عهده  ما اسـت انجـام ندهيم، طبيعی اسـت انتظـار كمـک االهی را 
هـم نبايد داشـته باشـيم. خداوند متعال به كسـانی كه كار می كننـد و تالش 
می كننـد، كمـک می كنـد؛ خداوند متعال بـه ملّت هايی كـه حركت می كنند 
و بـه انسـان هايی كـه تالش می كننـد، كمک می كند؛ تـالش كنيم، حركت 

كنيـم، خـدای متعـال هم به مـا كمک خواهد كـرد.«10
از جملـه ديگـر آفت های اخالقـی در ميان زمامـداران و حكمرانـان، می توان 
بـه مـوارد زير اشـاره كرد كه توضيحشـان در اين مجال نمی گنجد: نداشـتن 
علـم و تخصـص موردنياز، رانت خـواری، ضعف در مديريـت و تصميم گيری، 
نداشـتن خودباوری، انتشـار اسـرار مردم و نظام، دوری از مردم و در دسـترس 
نبـودن، حراسـت نكـردن از مرزهـا و تضعيـف قـدرت نظامـی و سياسـی، 
غرب بـاوری و داشـتن اميـد بـه قـدرت خارجـی،  ناديده گرفتن تـوان داخلی، 
كسـب قـدرت و كشـاندن جامعه بـه ناآرامی بـرای اعمال قدرت جنـاح خود.

امـام صـادق می فرماينـد: »عاقـل نبايـد هيـچ كـس را كوچـک شـمارد 
و سـزاوارترين كسـانی كـه نبايد تحقير شـوند، سـه گـروه  هسـتند: عالمان، 
فرمانروايـان، بـرادران دينـی... هركـس حاكم)اسـالمی( را كوچـک شـمارد، 
دنيايـش تباه می شـود.«11 رسـول خدا نيـز در روايتی تمام سـخن را در دو 
كلمـه خالصـه كرده، فرمودند: »صنفـان من أمّتی اذا صلحـا َصلََحت أمّتی و 
إذا فسـدا فسـدت أمّتی قيل: يا رسـول اهلل! َوَمن هما؟ قال:ألُفَقهاُء وأأُلمراُء«12 
از امـت مـن دو دسـته اند كـه اگر صالح باشـند امت من به صـالح می گرايند 
و اگـر فاسـد باشـند امت من فاسـد می شـوند. گفتند: ای رسـول خـدا! آن دو 

كيان انـد؟ فرمود: فقيهـان وحاكمان.

در  شـركت كننده  برتـر  حافظـان  و  قاريـان  ديـدار  در  بيانـات   .1395  /02  /29  -10
كريـم قـرآن  بين المللـی  مسـابقات 

11-  تحف العقول،ص320
12- كتاب الخصال،ص36
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مقدمه اول: تقابل و توازن حقوق و تكاليف مردم و زمامداران 
در نظـام اسـالمی هـر حقی برای شـخصی يا اشـخاص ثابت شـود، تكليفی 
نيـز بـرای آن هـا ثابت می شـود كـه مفـاد آن اثبات حـق برای طـرف مقابل 
اسـت. ايـن رابطه به صورتی عادالنه و مسـاوی برقرار اسـت؛ يعنی به همان 
مقـدار كـه مردم در برابر حاكم اسـالمی محق هسـتند، به همان ميـزانـ  نه 

كم تـر و نه بيش تـرـ  در برابـر او مكلّفند.
آن حضرت در اين باره سـخنی دارد كه می فرمايند: »كسـی را حقی نيسـت 
جـز آن كه بر او نيز حقی اسـت و بر كسـی حقی نيسـت، جز آن كـه او را نيز 
حقـی اسـت. اگر بتوان كسـی را يافت كه حـق دارد و تكليف نـدارد، آن كس 

تنها خدای متعال اسـت و نه مخلوقـات او...« 1

1 . نهج البالغه، تحقيق صبحی صالح، خطبه 216

همچنيـن می فرمايـد: »همانـا خداونـد از آن نظـر كـه حكمرانـی شـما را بر 
عهـده ام نهـاده، حقـی برای من بر شـما قـرار داده و حقی برای شـما همانند 

آن چـه بـر شـما دارم، بـر من مقـرر نموده اسـت.« 2
و نيـز می فرمايد: »خدای سـبحان از حق های خود حقوقـی را برای بعضی از 
مردمـان بـر بعضی از آنـان واجب كرد و آن حق ها را با يكديگر برابر سـاخت؛ 
بـدان سـان كـه واجب شـدن حقـی رامقابل حقی گذاشـت و حقی بركسـی 

واجـب نشـود جزآن كـه حقی كه برابر آن اسـت، گزارده شـود.« 3

2 . همان
3 . همان

محمدرضا باقرزاده 

 

حقوق مردم بر 
زمامداران در حکومت اسالمي

درآمدی بر حقوق مردم بر زمامد اران در حکومت اسالمی

نظـام اسـالمی بـر پایه حق طلبی و حق خواهی و عدالت اسـتوار اسـت و رعایت حقـوق در این نظام، مالک مشـروعیت زمامداران اسـت. 
حضـرت امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری و قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران، ضـرورت بیش ترین اهتمـام را در ایـن باره 
گوشـزد کرده انـد. اولویـت امـروز جامعـه مـا نیـز اقتضا می کنـد مسـؤوالن و کارگـزاران نظام اسـالمی بیش از گذشـته بـه حقوق ملت هـم از جهت 
وظایـف حقوقـی و هـم در مورد حقوق اخالقی اهتمام داشـته باشـند تا انسـجام و پیوسـتگی نظام اسـالمی و مردم، بیـش از هر زمـان دیگری تضمین 
و تامیـن شـود. بـه همیـن مناسـبت در این نوشـتار برپایه منابـع فقه و اخـالق حکومتی اسـالم، به حقوق مـردم بر زمامـداران در نظام اسـالمی نگاهی 
اجمالـی خواهیـم داشـت. مـراد از حقـوق در این نوشـتار، اعـم از حق حقوقی و حق هـای اخالقی اسـت اما پیش از بیـان این حقـوق، تذکر مقدماتی 

ضروری اسـت. 

اشـاره



81

مقدمه دوم: اهميت حقوق متقابل حاكم و مردم
حقـوق ميـان حاكم و مردم در جامعه علوی از اهميت ويژه ای برخوردار اسـت؛ 
چنـان كـه آن را از حقـوق ديگر در چنين جامعه ای متمايز می كند. آن حضرت 
در ايـن بـاره می فرماينـد: »بزرگ ترين حقوقی كـه ميان مردمان جريـان دارد 
همانـا حـق والی بر مـردم و حق مردم بر والـی اسـت.«4 آن گاه به بيان نتايج 

و فوايـد پای بنـدی حاكـم و مردم به اين حقوق مـی پردازند 
نتايـج احتـرام به حقوق متقابل حاكم و مـردم: 1. سـازمان دهی پيوند و ارتباط 
ميـان والـی و مـردم؛ 2. اعتـالی دين و سـربلندی آن؛ 3. رسـتگاری و صالح 
مـردم و حاكمـان؛ 4. محوريـت يافتـن حـق در جامعـه؛ 5. زمينه سـازی برای 
اجـرای ديـن؛ 6. تحقـق عدالـت اجتماعـی؛ 7. اجرای سـّنت های االهـی؛ 8. 

امـكان اسـتمرار حكومت؛ 9. نااميدی دشـمنان.5
پيامدهـای پايبنـد نبـودن حاكم و مردم بـه حقوق متقابل: حضرت سـپس به 
بيـان پيامدهـای بی مباالتـی در اجـرای اين حقوق اشـاره كـرده، می فرمايند: 
»آن گاه كـه مـردم بـر حاكـم اسـالمی چيـره شـوند )اوامـر و نواهـی او را به 
كار نبندنـد( و يـا حاكـم بـر مردم سـتم كنـد:1 . اختـالف كلمـه رخ می دهد؛ 
2. نشـانه های سـتمگری رواج می يابـد؛ 3. دين گريـزی آشـكار می شـود؛ 4. 
عمـل بـه سـّنت ها رهـا می  شـود؛ 5. هواپرسـتی معمـول می شـود؛ 6. احكام 
االهـی تعطيـل می  شـود؛ 7. مشـكالت روحـی زياد می شـود؛ 8. حساسـيت 
بـه فروگـذاری حقوق بزرگ و انجام اعمال ناپسـند سـترگ از بين مـی رود؛ 9. 
نيـكان خوار می شـوند؛ 10. بدكاران بزرگ مقدار می شـوند؛ 11. مـردم در برابر 

خداونـد به سـبب گناهان، بسـيار سـنگين بار می شـوند.«6
پس از بيان اين مقدمات به بيان حقوق مردم بر زمامداران می پردازيم: 

اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و تبعيض 
اميرمؤمنـان  در بيـان ضـرورت عدالت گرايـی زمامـدار اسـالمی فرمودند: 
»واهللِّ الن ابيـت علی حسـکِ الّسـعداِن مسـّهداً و اُجـرَّ ِفی االغـالِل ُمصّفداً 
اَحـبُّ الـیَّ ِمـن اَن ألقی اهللَّ و رسـولَُه يـوَم القيامِة ظالماً لبعِض العبـاِد و غاصبًا 
لِشـیء ِمـن الُحطاِم و كيَف اظلُم اَحداً لنفس يسـِرُع الـی البِلی ُقفولها و يطوُل 

فی الّثـری ُحلولها.«7
حضـرت در اين بيـان، ظلم گريزی خويـش را به تصوير كشـيده، می فرمايند: 
سـوگند بـه خدا، اگر شـب را تـا به صبح بـه روی خار بگذرانم و مـرا در غل ها 
بـه بند بكشـند، برايم از آن بهتر اسـت كه خـدا و رسـول را در قيامت مالقات 
كنـم در حالـی كـه بر بعض از بندگان سـتم كـرده، چيزی از مـال دنيا غصب 
كرده باشـم. چگونه به كسـی سـتم كنم برای نفسـی كه با شـتاب به اندراس 

و كهنگـی روی نهاده اسـت و دور زمانی در زير خـاك خواهد ماند؟!
رفتـار پرصالبـت آن حضـرت در برخـورد بـا بـرادرش عقيـل، كه امتيـازی از 
بيت المـال تقاضـا كـرده بود، نمونـه بـارزی از اهتمـام آن حضرت بـه اجرای 
عدالـت و ظلم گريـزی اسـت. ايشـان، خـود در وصـف آن واقعـه می فرمايند: 
»سـوگند بـه خـدا، عقيـل را در شـدت پريشـانی و فقـر ديـدم كـه يـک  من 
گندم شـما را از من خواسـت، در حالی كه كودكانش را از پريشـانی با موهای 
غبارآلـود و رنگ هـای تيـره ديـدم؛ گويا چهره هاشـان با نيل سـياه شـده بود. 
عقيـل درخواسـت خـود را تكرار می كرد و مـن گفتارش را گوش مـی دادم، به 

4 . »و اعظـُم مـا افتـّرَض سـبحانه ِمن تلَک الحقوِق حق الوالی علَی الرعيـِة و حقُّ الرعيِة علی 
الوالی.«)نهـج البالغه، تحقيق صبحی صالح، خطبه 216(

5 . همان
6 . همان

7 . همان، خطبه 224، ص 259

طـوری كـه گمان كرد مـن دين خود را بـه او فروختـه، از روش عدالت مندانه 
خويـش رويگـردان شـده ام. آهن پاره ای برايش در آتـش گداختم و نزديک او 
بـردم تـا عبرت گيرد؛ چنان كه از درد آن همچون بيمار، ناله و شـيون سـر داد 
و نزديـک بـود از اثـر آن بسـوزد. به او گفتـم: ای عقيل! آيا از آهن پـاره ای كه 
آدمـی آن را بـرای بـازی خود سـرخ كرده ناله می كنی و مرا به سـوی آتشـی 
كـه خـدای قهار از روی خشـم برافروخته می كشـانی؟ آيا سـزاوار اسـت تو از 

ايـن رنج انـدك بنالی و مـن از آتـش دوزخ ننالم؟!«8
سـپس در ادامه همين كالم، سرگذشـتی شـگفت انگيزتر از جريان عقيل ذكر 
می كنـد؛ سرگذشـت اشـعث بـن قيس را كـه بـا آوردن رشـوه ای بـه عنوان 
هديه می خواسـت امـام را فريب دهد: »شـگفت انگيزتر از سرگذشـت عقيل، 
سرگذشـت كسـی اسـت كه شـب نزد من آمد و تحفه ای در ظرفی بسـته و 
معجونـی آورد كـه از آن تنّفـر داشـتم؛ چنان كه گويـا با آب دهـان مار يا قی 
آن خميـر شـده بـود. از او پرسـيدم: آيـا ايـن هديه اسـت يا زكات يـا صدقه؟ 
اگـر زكات و صدقـه اسـت، بـر مـا اهـل بيـت حـرام اسـت. گفـت: صدقه و 
زكات نيسـت، هديه اسـت. گفتـم: مادرت در سـوگ تو بگريد، آيـا از راه دين 
خـدا وارد شـده ای تـا مـرا بفريبی يا عقل از سـرت پريـده يا جن زده شـده ای 
يـا سـخن بيهـوده می گويی؟! سـوگند بـه خـدا، اگر هفـت اقليم را بـا آن چه 
زيـر آسمان هاسـت بـه مـن بدهند تا خـدا را نافرمانـی كرده، پوسـت جوی را 
از مورچـه ای بـه نـاروا بسـتانم، چنين نخواهم كرد كه دنيای شـما نـزد من از 
برگـی در دهـان ملخـی كـه آن را جويده و طعمه خود سـاخته خوارتر اسـت. 
علـی را چـه كار بـا نعمتـی كـه نپايـد و لذتـی كـه بـه سـرآيد؟! به خـدا پناه 

می بريـم از خفتـن انديشـه و زشـتی لغزش هـا و از او يـاری می خواهيم.« 9
حضـرت در بيـان ديگـری، بـه طـور صريـح، عدالت گرايـی و حق خواهـی را 
از وظايـف حاكم اسـالمی و حقـوق مردم بر وی دانسـته، می فرماينـد: »آگاه 
باشـيد كـه حـق شماسـت بر من كـه ... حـق شـما را از موضع آن بـه تأخير 
نيفكنـم و تـا آن را نرسـانم وقفـه ای در آن روا ندانـم و همـه شـما را در حـق 

دانـم.«10  برابر 

قاطعيت در اجرای احكام االهی
قاطعيـت اميرمؤمنـان در مقابلـه با متخلفان از جمله خائنـان به بيت المال 
الگـوی رفتـاری كاملـی بـرای زمامـداران به شـمار می آيد. سـيره ايشـان به 
گونـه ای بـود كه از هيچ تخلفی آسـان نمی گذشـتند و به تناسـب تخلف، به 

مجـازات متخلـفـ  هـر چند كارگـزار خويش باشـد ـ می پرداختند.
برای نمونه، حتی يک مهمانی اشـرافی، كه كارگزارش به آن جا دعوت شـده 
بود، می توانسـت آن حضرت را به خشـم آورد و نامه ای به وی بنويسـد: »ای 
پسـر حنيـف! به من خبر رسـيده اسـت دعوت يكـی از مردان بصـره كه تو را 
بـه سـفره ای خوانـده، اجابت كرده و بـدان شـتافته ای؛ خوردنی های رنگارنگ 
برايـت آورده و پـی در پـی كاسـه ها پيشـت نهاده انـد. گمـان نمی كـردم بـر 
سـفره مـردی حاضر شـوی كه بـه نيازمنـدان خود جفا كـرده و آنـان را بدان 

نخوانده و بی نيازشـان به آن دعوت شـده اسـت.«11
و در خطـاب بـه كارگـزاری كه از بيت المال مسـلمانان سوءاسـتفاده كرده بود 
می نويسـد: »پناه بر خدا! آيا به رسـتاخيز ايمان نداری و از حسـاب و پرسـش 

8 . همان
9 . همان

10 . همـان، نامـه 50: »ااَل و اّن لكـم عنـدی اَن... ال أؤّخـَر لكـم حّقـاً َعن مِحلّـه و ال اقف به 
دون مقطِعـه و اِن تكونـوا عنـدی فی الحِق سـواًء.« / نامـه45 / نامه41

11 . همان
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بيـم نمی كنـی؟ ای كـه نـزِد ما در شـمار خردمندان بـودی، چگونـه در حالی 
كـه می دانسـتی آن چـه می خـوری و می نوشـی حـرام اسـت، آن را بـر خـود 
گـوارا سـاختی؟ ... پـس، از خـدا بيـم دار و مال هـای اين مـردم را باز سـپار و 
اگـر نكنـی، تـا بـر تو دسـت يابم، تـو را كيفـری دهم كه نـزد خـدا عذرخواه 
می گـردد و تـو را بـا شمشـيری بزنـم كه كسـی را بدان نـزدم جـز آن كه به 
آتـش درآمـد. به خدا! اگر حسـن و حسـين چنـان كردند كه تو كـردی، از من 
روی خـوش نمی ديدنـد و بـه آرزويـی نمی رسـيدند تا آن كـه حـق را از آنان 

بسـتانم و باطلـی را كه از سـتم آنـان ايجاد گرديده اسـت نابود سـازم.«12
وقتـی آن حضـرت دربـاره نزديک تريـن كسـان و عزيزانـش يعنی حسـن و 
حسين)عليهما  السـالم( چنـان قاطعانـه بينديشـد و عمل كند، طبيعی اسـت 
كـه بتـوان بـا يقيـن، او را مصداق كامل حاكمی  دانسـت كه در اجـرای حدود 
و احـكام االهـی، ذّره ای سسـتی و سـهل انگاری بـه خـود راه نمی دهـد و در 
اين مسـير، كسـی بر ديگری برتری ندارد و همگان نزد او يكسـانند. سـوده 
نمونـه ای از عدالـت خواهـی، ظلم سـتيزی و قاطعيـت او را در اجـرای عدالت 
خطـاب بـه معاويـه و در اعتـراض و شـكايت از مأمـور جمـع آوری زكات اين 
چنيـن بازگفتـه اسـت: »به ياد دارم كـه نزد حضرت علی بـن ابی طالب رفتم 
و می خواسـتم از مأمور جمع آوری زكات شـكايت كنم. آن گاه رسيدم كه او به 
نمـاز برمی خاسـت، اما تا مـرا ديد به نمـاز نياغازيد با رويی گشـاده و مهربان، 
فرمـود: آيـا حاجتـی داری؟ گفتـم: آری! و شـكايت خـود را عرض كـردم. آن 
گرامـی همچنـان كه بر آسـتانه نماز خويش ايسـتاده بود، گريسـت و آن گاه 
بـه خداونـد گفـت: خدايا! تو آگاه و شـاهد بـاش كه من هرگز فرمان نـدادم او 
بـه بندگانت سـتم كنـد. و بی درنگ، قطعه پوسـتی درآورد و پـس از نام خدا و 
آيـه ای از قـرآن، چنين نوشـت: »...آن گاه كه نامه ام را خواندی، دسـت و بالت 
را جمـع كن تا كسـی ديگر بفرسـتم آن ها را از تو تحويل بگيـرد...« و نامه را 
بـه مـن داد. سـوگند بـه خداوند كه نه آن را بسـت و نـه مهر كرد. نامـه را به 

آن مأمـور دادم و او معـزول گرديـد و از نزد مـا رفت...«13

گزينش اصلحيت مدار
بـه جـرأت، می تـوان گفـت در نظام حكومتـی اسـالم، يكی از بايسـته هايی 
كـه حاكـم اسـالمی بايد بدان همـت گمارد گزينـش كارگزارانی اسـت كه از 
درايـت، لياقـت و كارايـی الزم در امـور مربوط بـه حوزه خود برخوردار باشـند. 
از جای جـای نهج البالغـه حضـرت اميـر به خوبـی می تـوان دريافـت كه آن 
حضـرت بـه قـدر كافـی، بـه ايـن مهم اهتمـام داشـتند و كسـانی را بـه كار 

می گماردنـد كه شايسـته ترين ها باشـند.
آن حضـرت در نامـه ای بـه يكی از كارگـزاران خود مرقوم نمودنـد: »من تو را 
در امانـت )حكومت( شـريک خـود گردانيدم و تو را به خـود نزديک گردانيدم، 
در حالـی كـه هيچ يـک از خاندانـم برای يـاری و مـددكاری ام چون تـو مورد 

اعتمـاد نبـود و امانتداری چون تـو نيافتم.«14

12 . همان
13 . پيشـوای اول اميرمؤمنان علی)عليه السالم(، قم، مؤسسـه در راه حق، 1369، ص 19ـ  20، 

672 به نقل از شـيخ عباس قمی، سـفينة البحار، ج1، ص671ـ 
14 . نهج البالغه، نامه 41

در ادامـه هميـن نامـه، پـس از توبيخ هايی كه به سـبب تخلفـات وی بـر او روا 
می دارنـد، می فرماينـد: »ای كه نزد ما در شـمار خردمندان بـودی... .«15 به واقع، 
حضـرت در ايـن بيانـات، لزوم احـراز صفات امانتـداری، وثاقت و برخـورداری از 
درايـت را در كارگـزار گوشـزد می كننـد؛ صفاتـی كـه بی گمـان از مهم ترين و 

ضروری تريـن صفـات در نصـب كارگـزاران حكومتی به شـمار می آيند.
در ايـن زمينـه اشـاره بـه نامـه آن حضرت به مالک اشـتر مناسـب اسـت كه 
در آن مرقـوم فرمودنـد: »سـپس در كار كارگـزاران خويش بينديـش و آن گاه 
كـه آنـان را نيـک آزمـودی، بـه كارشـان گمار و بـه ميل خود و بی مشـورت 
ديگـران بـه ايـن امـر بپـرداز... و كارگزارانـی اين چنيـن را در ميـان كسـانی 
جسـت وجو كـن كه اهـل تجربه و حيـا هسـتند؛ از خاندان های پرهيـزكاران 
و نيـكان كـه در مسـلمانی از ديگـران قدمی پيش تـر دارند؛ زيرا اخـالق آنان 
برتر اسـت و آبرومندترند و طعنشـان كم تـر و عاقبت نگری شـان افزون تر.«16

خود نظارتی كارگزاران حكومتی 
از ديگـر وظايفـی كـه حاكـم اسـالمی در نظام علـوی بايد مّد نظـر خويش 
قـرار دهـد، آن اسـت كه افزون بر رعايـت دقت و حزم در گزينـش كارگزاران 
شايسـته، پيوسـته بـر آنـان نظارت داشـته باشـد تا مبـادا از راه مسـتقيم حق 
منحـرف شـوند و پـای در راه سـتم بـه بندگان خدا نهنـد. همان گونـه كه از 
نامه ها و سـخنان بسـيار حضرت بر می آيد، ايشان بازرسـانی در حكومت خود 
داشـتند كـه مدام بر كارگـزاران نظارت می كردند و گزارش هـای الزم را به آن 
حضـرت ارائـه می كردنـد. البتـه اين كار مانـع از آن نبوده كه حضرت نسـبت 
بـه اخبـاری كـه از سـوی مردم نيز بـه آن حضرت می رسـيد، بـا روی خوش 
برخـورد كننـد؛ گزارش هـای مردمـی را غنيمت می شـمردند؛ چنان كـه برای 
نمونه در ماجرايی كه از سـوده نقل شـد، وقتی حضرت شـكايت وی را شـنيد 
و از راه هـای ديگـر نيـز صدق اين شـكايت احراز كـرده بود، به سـرعت اقدام 

به عـزل كارگزار خويـش كرد.
در نهج البالغـه، به موارد متعـددی برمی خوريم كه حضرت تعابيری همچون 
»بلغنی عنک« دارند كه حاكی از ُحسـن نظارت ايشـان بر كارگزاران اسـت. 
بـرای نمونـه، در نامـه ای خطاب بـه يكی از كارگـزاران خود مرقـوم می دارند: 
»از تـو بـه من خبری رسـيده اسـت. اگـر چنان كرده باشـی پـروردگار خود را 
به خشـم آورده ای و امام خويش را نافرمانی كرده ای و امانت خود را از دسـت 
داده ای. بـه مـن خبر رسـيده كه تو كشـت زمين را برداشـته و آن چـه را پايت 
بـدان رسـيده بـرای خود نگه داشـته ای و آن چه را در دسـتت بوده خـورده ای. 
حسـاب خـود را بـه من باز پس ده و بدان كه حسـاب خدا بزرگ تر از حسـاب 

است.«17 مردمان 
مـوال در نظـارت بـر كارگزاران هـم در توبيخ خطاكاران جديت داشـتند و هم 
با نيک روشـان در جهت تشـويق و سـتايش آنان گام برمی داشـتند؛ چنان كه 
از نامـه ای كه به عمر پسـر ابوسـلمه مخزومی، كه از جانـب امام والی بحرين 

15 . همان : «ايهاالمعدوُدكان عندنامن ذوی االلباب...«
16 . همان، نامه53
17 . همان، نامه40
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بود، نوشـتند پيداسـت. حضرت در ايـن نامه می فرمايند: »امـا بعد، من نعمان 
پسـر عجالن زرقی را به واليت بحرين گماشـتم و تو را از آن كار برداشـتم، 
در حالـی كـه نـه مورد نكوهش هسـتی و نه تو را سرزنشـی شـايد؛ حكومت 
را نيـک انجـام دادی و امانـت را درسـت گـزاردی ... مـن مـی خواسـتم سـر 
وقـت سـتمكاران شـام بـروم و دوسـت داشـتم تـو با مـن باشـی؛ زيرا تـو از 
سـزاوارمردمانی هسـتی كه در جهاد دشـمنان و برپاداشـتن سـتون دين به تو 

پشـتگرم و دل آرام هستم. ان شـاءاهلّل.«18
چنـان كـه مالحظه می شـود، حضـرت در نظـارت بـر كارگـزاران از دو اهرم 
تشـويق و ترهيـب نيـز بـه مقـدار الزم بهـره می بردند تـا نظارت بـه صورت 

مؤثـر صـورت پذيرد.

آموزش و پرورش همگانی
در جامعه اسـالمی، پيشـرفت فرهنگی و علمی و تربيت نفوس انسـان ها به 
صورتـی فراگيـر از وظايـف و آرمان های حكومت شـمرده می شـود. حضرت 
در اين باره می فرمايند: »حق شـما بر من آن اسـت كه ... وسـايل آموزشـتان 
را فراهـم سـازم تـا در تاريكـی جهل نمانيـد و امكانات پـرورش و تربيتتان را 

فراهم كنم تـا بدانيد.«19
بـر اين اسـاس، حكومت در جامعه علوی نمی تواند نسـبت بـه امور فرهنگی 
متسـاهل و متسـامح باشـد. حكومت اسـالمی موظف اسـت در پاسـداری از 
فرهنـگ اسـالمی مـردم، نگـران و مسـؤوليت گرا باشـد و از امكانـات جامعه 
اسـالمی در راه اعتـالی فرهنگی جامعه اسـالمی براسـاس تعاليم اسـالمی 
هزينـه كنـد. تذكـر اين نكتـه ضروری اسـت كه ايـن موضـوع، خصيصه ای 
ابتـكاری و تهاجمـی دارد و كاری باالتر از دفاع فرهنگی در برابر فرهنگ های 
مهاجـم اسـت كه بـه تبع زمان هـا و مكان هـای متفـاوت، متنوع اسـت؛ هر 
چنـد ايـن نيز نوعی دفـاع پيش گيرانـه و به تعبيـری، مقاوم سـازی جامعه در 

برابـر تهاجم هـا به شـمار می آيد.
قـرآن كريـم نيـز در وصف حاكمـان االهی به ذكـر اين نكته پرداخته، اشـاره 
می كنـد كـه آنان كسـانی اند كه »اگـر در زمين به آنان حاكميـت عطا كنيم، 
نمـاز را بـه پـا می دارنـد و زكات می پردازنـد. و امـر به معـروف و نهی از منكر 
می كنند...«)حـج،41(20 به واقـع، بـا ايـن بيـان، اشـاره دارند كـه حكومت نزد 
اهـل حـق، ابزاری برای اقامه دين خدا و ارتقای معنوی جامعه انسـانی اسـت 

و ارزش ذاتی ندارد.

رفاه عمومی
اگـر درآمدهـای جامعه اسـالمی در راه رفع نيازمندی های مـردم و به عبارتی، 
تأميـن رفـاه عمومی هزينه شـود، می تـوان انتظار داشـت كه مـردم با رغبت 
بيش تـری بـه ادای وظايـف مالـی خود اقـدام كننـد و اين كار در شـكوفايی 

18 . همان، نامه 42
19 . همان، خطبه 34 فاّما حقُّكم علیَّ ... و تعلُمكم كيال تَجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا

20 . الّذيـَن اِن مّكناهـم ِفـی االرِض اقاُمـوا الّصلـوَة و آُتوا الّزكـوَة و اَمروا بِالمعـروِف و نََهوا عن 
المنكِر

اقتصـادی جامعـه اسـالمی نقش بسـزايی دارد. به تعبيـر ديگر، با ايـن بيان، 
تأميـن رفـاه عمومـی در جامعه رابطـه تأثيرگـذاری و تأثيرپذيـری متقابلی با 
پرداخـت مقرره هـای مالی مـردم دارد و اين دو با يكديگـر تعامل مثبت دارند.
حضـرت در نامـه ای بـه اميران سـپاه خويـش می فرماينـد: »اما بعد، بـر والی 
اسـت كـه اگر بـه زيادتـی از مال رسـيد يا نعمتی مخصـوص بـه وی ارزانی 
شـد، موجـب دگرگونی او نشـود و آن چه خدا از نعمت خويـش نصيب او كرد، 
مايـه نزديكـی او به بندگان خـدا و مهربانی و لطـف او به برادرانش شـود.«21
ـ حاكم اسـالمی نيز  ـ صفت روحـی  ايـن بيـان بـه مسـأله تواضـع و فروتنـی 
مربـوط می شـود، امـا شـايد بتـوان از آن بـذل عنايـت مالی حاكم اسـالمی به 
مردم را در صورت افزايش درآمدهای مالی حكومت اسـالمی نيز اسـتفاده كرد.
حضـرت در بيـان ديگـری كـه حق مـردم را بر خويـش برمی شـمارد، تأمين 
رفـاه در زندگـی مـردم را مطـرح كـرده، می فرماينـد: »حق شـما بـر من آن 
اسـت كـه خيرخـواه شـما باشـم و در تأميـن رفـاه شـما از درآمـد بيت المال 
بكوشـم...«22 و در عهدنامه ای كه به مالک اشـتر مرقوم نمودند، آمده اسـت: 
»...و بايـد بـه آبادانـی زميـن بيـش از گرفتـن خـراج و ماليات اهتمـام ورزی 
كـه اخـذ خـراج جز بـا آبادانی ميّسـر نشـود و آن كه خـراج طلبد و بـه آبادانی 
نپردازد، شـهرها را ويران كند و بندگان را هالك سـازد و كارش بسـيار اندك 

آيد...«23 راسـت 
جـدا از حقوقـی كـه مردم در جامعه علـوی بر حاكمان دارنـد، موالی متقيان، 
حاكمـان و كارگـزاران را ملـزم بـه اخالق و آدابـی می داند كه چهـره ای ويژه 
بـرای حكومـت در جامعـه علوی ترسـيم می كنـد. در اين جا چنـد نمونه آن 

می شـود: ذكر 

رفتار كريمانه و كرامت مدارانه 
الف( رعايت ادب و احترام به مردم

حضـرت علـی در برخـورد بـا مـردم، الگـوی متانـت و ادب و احتـرام بـه 
شـمار می آينـد و نه تنها خـود، بلكـه كارگزارانشـان نيز موظـف بودند همين 
شـيوه را در برخـورد با مردم داشـته باشـند. درايـن باره، می توان به شـيوه نامه  
جمـع آوری ماليـات و وظايفـی كـه مأمـوران دريافت ماليـات بر عهـده دارند، 
اشـاره كـرد. حضـرت در اين بيـان، ابتـدا به حالتـی روحی اشـاره می كند كه 
حاكـم يـا كارگـزار او در برخـورد بـا مردم بايـد دارا باشـد و خطاب به كسـی 
كـه بـرای جمـع آوری زكات اعزام می كنـد، مرقوم مـی دارد: »برو بـا ترس از 
خدايـی كه بی همتاسـت« و سـپس ادامه می دهد: »مسـلمانی را مترسـان و 
اگـر او را خـوش نيايـد، بر سـر وی مران و بيـش از حق خدا از مـال او برندار. 
چون به قبيله ای رسـی، بر سـر آب آنان فرود آی، نه آن كه به خانه هايشـان 
درآيـی، آن گاه آهسـته و آرام بـه سـوی ايشـان رو تـا بـه ميـان آنان رسـی و 
سالمشـان كن و از گراميداشـت آنان كوتاهی نكن، سـپس بگو: ای بندگان 
خدا! مرا ولّی خدا و جانشـين او به سـوی شـما فرسـتاده اسـت تا حقی را كه 

21 . نهج البالغه، نامه 50
22 . همان، خطبه 34: فاما حقُّكم علیَّ فالنصيحُة لكم و توفيُر فيئكم عليكم

23 . همان، خطبه 53
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خـدا در مال هايتـان نهـاده از شـما بگيـرم. آيا خـدا را در مال های شـما حقی 
اسـت تا آن را ادا سـازيد و به ولّی او بپردازيد؟ اگر كسـی گفت نه، متعرض او 
مشـو واگركسـی گفت آری، بااو برو، بی آن كه او را بترسـانی و هراسـان كنی 
يـا بـر او سـخت گيری يـا كار را بر وی دشـوار گردانی. آن چه از سـيم و زر به 
تـو دهـد، بگيـر و اگـر او را گاو و گوسـفند و شـتر اسـت، بی رخصـت او ميان 
آن هـا وارد نشـو؛ زيـرا بيش تـر آن رمه از آِن اوسـت و چون به رمه رسـيدی، 
چونـان كسـی بـه ميانشـان نرو كـه مالک آن اسـت يـا می خواهـد آن ها را 
بيـازارد و چارپايـان را از جـای مگريزان و مترسـان و با صاحـب آن در گرفتن 

حق خـدا بدرفتاری نكـن...«24
آن گاه حضرت در بيان رعايت ادب و احترام نسبت به صاحب مال، مطالب 

ديگری می فرمايد كه بيانگر عمق باور وی به اين مطلب و اهميت آن است.

ب( مردم داری
حضـرت اميـر در نامـه ای به قثم بن عبـاس، كارگزار خـود در مّكه، چنين 
نگاشـت: »... و بامـداد و شـامگاه بـا مـردم بنشـين و آن را كـه فتـوا خواهد، 
فتـوا ده و آن را كـه نيازمنـد دانش اسـت، بيامـوز و با دانا به گفت وگـو بپرداز؛ 
مـردم پيـام تو را جز از زبان خودت از كسـی نشـنوند و بـرای مالقات خويش 
واسـطه ای مگمـار و هيـچ نيازمنـد ديـدارت را از ديـدار خـود محروم مسـاز؛ 
چراكـه اگـر در اوليـن برخـورد، از ديـدارت محـروم شـوند، هر چنـد در پايان 

حاجـت خويش بسـتانند، تو را نسـتايند.«25

ج( صداقت با مردم
اميرمؤمنـان در بيـان ديگـری، ضمن برشـمردن حقـوق مـردم بر خويش 
می فرمايد: »آگاه باشـيد، حق شـما بر من آن اسـت كه رازی را از شـما پوشـيده 
نـدارم، مگـر در جنـگ.«26 پيداسـت كه اگر ضـرورت جلوگيری از فاش شـدن 
اسـرار جنـگ نمی بود، حضرت اين اسـتثنا را نيـز بيان نمی فرمـود. مطابق اين 
بيان شـريف، وظيفه حاكم اسـت كه مسـائل جامعـه و حكومت را بـه گونه ای 
شـّفاف و صادقانـه بـا مردم در ميـان گـذارد و به اطالع رسـانی عمومی اهتمام 
ويـژه داشـته باشـد تا مردم بـا آگاهـی از اوضـاع و احـوال، اوالً بتوانند بـا درك 
مشـكالت، همـكاری مناسـب تری با نظام اسـالمی داشـته باشـند و ثانيـاً، با 

آگاهـی بهنگام از مسـائل جاری نظام، احسـاس شـخصيت كنند.

د( تملّق ستيزی
حضـرت در خطبـه ای كـه در صفيـن ايراد كردند، سـتايش گری و چاپلوسـی 
را بـه شـدت نكوهـش كـرده، بـر حاكمـان فرض سـاختند كـه بـه مقابله با 
ايـن آفـت اجتماعـی برخيزند: »در نظر مردمان شايسـته، زشـت ترين حاالت 
زمامـداران آن اسـت كـه بـر آنـان گمـان رود كـه دوسـتدار فخـر و مباهاتند 
و كارهايشـان بـه حسـاب خودبزرگ بينـی گـذارده شـود. بيـزارم از آن كه بر 
مـن گمـان آن بريـد كه دوسـت دارم مرا بسـتاييد و من مدح و ثنای شـما را 
بشـنوم. خدای را سـپاس كه چنين نيسـتم و چنان چه دوسـت داشـتم درباره 
مـن چنين گويند، برای فروتنی در پيشـگاه خداونـد، آن را وامی نهادم؛ خدايی 
كـه تنهـا او سـزاوار بزرگـی و بزرگواری اسـت. چه بسـيار مردمی كـه پس از 
گرفتاری، دوسـت دارند سـتايش شـوند، ليک مرا نسـتاييد تا از عهده حقوق 

24 . همان، نامه 25
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بـر زميـن مانـده برآيـم و واجباتی را كـه برگردنم باقـی اسـت ادا نمايم. پس 
بـا مـن چنـان كه بـا گردن كشـان و زورگويان گفته می شـود سـخن نگوييد 
و چونـان كـه از تندخويـان پنهـان كاری می شـود از مـن پنهان ننماييـد و با 
ظاهرسـازی، بـا مـن برخـورد نكنيد و شـنيدن حقی را كـه دربـاره من گفته 
آيـد بـر مـن سـخت مپنداريد و گمـان مبريد كـه مـن در پس آنم كـه برای 
خويـش بزرگـی فراهـم آرم. پـس آن كـه حقـی كه بـه او گفته شـود بر وی 
گـران آيـد يـا عدالت برايش دشـوار بـود، عمل به حـق و عدل بـر او گران تر 

و سـنگين تر خواهد بـود.«27
و هنگامـی كـه دهقانـان شـهر انبـار، آن حضـرت را هنـگام رفتـن به شـام 
مالقـات كردند، به احترام ايشـان پياده شـدند و پيشـاپيش او دويدنـد، فرمود: 
»ايـن چـه كاری بـود كه كرديـد؟« گفتنـد: عادتی اسـت كه بـا آن حاكمان 
خـود را بـزرگ می شـماريم؛ فرمود: »به خدا سـوگند كه حاكمان شـما از اين 
كار سـودی نبرنـد و شـما در دنيايتـان خـود را بـدان بـه رنج می افكنيـد و در 
آخرتتـان بـه نگون بختـی دچـار خواهيد گرديـد، و چـه زيان بار اسـت رنجی 
كه در پی آن كيفری باشـد و چه سـودمند اسـت آسايشـی كه با آن، از آتش 

امان اسـت.«28
و نقـل شـده اسـت هنگامی كـه حرب بن ُشـَرحبيل شـبامی، كـه از بزرگان 
قبيلـه خـود بود، خواسـت پيـاده در همراهـی آن حضـرتـ  كه سـواره بودند 
ـ بـرود، امـام فرمـود: »بازگـرد كـه پيـاده رفتـِن چـون تويی بـا مثل من 
موجـب فريفته شـدن حاكـم و مايـه فتنـه فريـب اوسـت و بـرای مؤمن نيز 

خواری بـه همـراه دارد.«29

هـ( انتقادپذيری
حضـرت اميـر بـا ايـن كـه در مقـام رفيع عصمـت جـای دارنـد و از خطا 
و طغيـان مصوننـد، خـود را در معـرض انتقادهـا قـرار می دادنـد و از مـردم 
می خواسـتند كـه از او انتقـاد كنند: »شـنيدن حق را بر من سـنگين مپنداريد 
و گمـان مبريـد كـه من به دنبـال جاه طلبی ام؛ زيـرا هر كه حق گويـی بر وی 
گـران آيـد و عدالتـی كه بر وی عرضـه گرديده اسـت او را خوش نيايد، عمل 
بـه حـق و عدل برايش سـنگين تر خواهد بـود. پس، از حق گويی يا مشـورت 
عادالنه و گوشـزد كردن عدالت بازنايسـتيد كه من برتر از آن نيسـتم كه خطا 
كنـم ونـه در كار خويـش از خطا ايمنـم، مگر خداوند مـرا در كار نفس كفايت 

كنـد كه از من بـر آن تواناتر اسـت.«30
آن حضـرت در زمـره حقوقی كه مردم بر وی دارند، می فرمايـد: »كاری را جز 

در حكم شـرع بی مشـورت و رأی با شـما انجام ندهم.«31
مطابـق ايـن بيان علـوی، نظـام اخالقی تلفيقـی از حاكميت قانـون و حكم 
االهـی و نظـر و رأی مـردم اسـت؛ با ايـن توضيح كه حـدود رأی و نظر مردم 
و اعتبـار آن را شـرع مشـخص می كنـد و عمل طبق رأی مردم و مشـورت با 
آنـان تـا آن جـا اعتبـار دارد كه حكـم الزامی االهی بيان نشـده باشـد، وگرنه 

اصـل اّولـی آن اسـت كه حكـم خداوند به اجـرا درآيد.

و( ساده زيستی و دنياگريزی
ساده زيسـتی و دوری از تجمـالت و زرق و برق هـای دنيوی از يک سـو، برای 
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هر سـالک باايمان ارزش اسـت و از سـوی ديگر و با تأكيد بيش تر، ضرورتی 
اسـت كه در حكومت علوی حاكمان بايد در پی كسـب آن باشـند.

اميرالمؤمنيـن در تبييـن ارزش اين صفـت واال، زهد و دنياگريزی رسـول 
گرامی)صلی اهلل عليه وآله( را گوشـزد می كنند: »برای تو بسـنده اسـت رسول 
خدا)صلـی اهلل عليـه وآلـه(را مقتـدای خـود گردانـی... كـه چگونه دنيـا از هر 
سـو بـر او درنورديـده شـد و بـرای ديگری گسـتريده، از نوش آن نخـورد و از 
زيورهايـش بهـره نبـرد ... پـس بـه پيامبر پاكيـزه و پـاك خود اقتـدا كن كه 
... از دنيـا چنـدان نخـورد كـه دهـان را پر كنـد و بدان ننگريسـت چندان كه 
گوشـه چشـم بـدان افكنـد؛ تهيـگاه او از همه مـردم دنيا الغرتر بود و شـكم 
او از همـه خالی تـر؛ دنيـا را بـه او نشـان دادنـد، آن را نپذيرفـت ...، او كه درود 
خـدا بـر وی بـاد؛ روی زميـن غذا می خـورد و همچون بندگان می نشسـت و 
بـا دسـت، كفـش خود را پينـه و جامـه اش را وصله می كرد و بـر خر بی پاالن 
سـوار می شـد و ديگـری را بر تـرِك خود سـوار می كرد. پـرده ای بـر در خانه 
او آويختـه بـود كه بـر آن تصاويـری بود، به همسـرش فرمود: »اين پـرده را 
از جلـوی چشـمان مـن دور كن كـه هرگاه بـه آن می نگرم، دنيـا و زيورهای 
آن را بـه خاطـر مـی آورم.« پـس از عمق جـان، از دنيـا روی گردانـد و ياد آن 
را از خاطـر خـود محـو كرد و دوسـت داشـت كـه زيبايـی دنيا از چشـمان او 
نهـان مانـد تـا زيوری از آن برنگيرد... آری! چنين اسـت كسـی كـه چيزی را 
دشـمن دارد،خـوش نـدارد بدان بنگرد يا نـام آن را نزد وی بر زبـان آرند.«32 و 
خـود در تأسـی به رسـول اكرم)صلی اهلل عليه وآلـه(آن گونه بود كـه در ادامه 
هميـن خطبـه می فرمايد: »به خدا سـوگند، بر اين جامه پشـمين خود چندان 
پينـه زدم كـه از پينـه دوز شـرم كـردم تـا آن كه كسـی به من گفت: چـرا آن 
را دور نمی افكنـی؟ گفتـم: از مـن دور شـو كه هنـگام بامداد مردم شـب روی 

را می سـتايند«33
در جای ديگری، در ضرورت ساده زيسـتی حاكمان االهی و در پاسـخ كسـی 
كـه می خواسـت در زهـد بـه طـور كامل بـه او اقتدا كنـد، وی را نهـی كرد و 
فرمـود: »خداونـد متعـال بر حاكمـان االهی واجب گردانيده اسـت خـود را با 
مردمان تنگدسـت همسـان سـازند تا فقير و تنگدسـت را پريشـانی اش آزرده 

و نگران نسـازد.«34
بديـن سـان، از ديـدگاه آن حضرت رتبـه ای از زهد وجـود دارد كه تنها وظيفه 

حاكمان اسـت و در آن حد، از مردم عادی خواسـته نشـده اسـت.
هنگامـی كـه عثمـان بـن حنيـف انصـاری، كارگـزار ايشـان در بصـره، بـه 
مهمانـی ای دعوت شـد كـه در آن از فقـرا و نيازمندان خبری نبـود و خبر اين 
مهمانی به حضرت رسـيد، ايشـان نامـه ای خطاب به وی مرقـوم نمودند و در 
آن، پـس از توبيـخ ايـن كارگـزار و در نصيحـت وی فرمودنـد: »آگاه باش كه 
هـر پيروی را پيشـوايی اسـت كه به او اقتـدا می كند و از نور دانش او روشـنی 
می جويـد. بـدان كه پيشـوای شـما از دنيای خـود بـه دو جامه فرسـوده و دو 
قـرص نان بسـنده كرده اسـت. قطعاً شـما چنيـن نتوانيد كرد، اما با پارسـايی 
و سختكوشـی و پاكدامنـی و درسـتكاری يـاور من باشـيد. به خدا سـوگند، از 
دنيـای شـما زری نيندوختم و از غنيمت هـای آن ذخيره نكـردم و بر دو جامه 

كهنه ام، كهنه ای نيفـرودم.«35
و در ادامـه هميـن نامـه می فرمايد: »اگر می خواسـتم، می دانسـتم كه چگونه 
به عسـل پاكيزه و مصّفا و مغز گندم و بافته ابريشـم دسـت يابم، ولی هرگز 
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35 . همان

خواهـش دلـم بـر مـن چيره نخواهـد گرديـد و حـرص و آز مرا بـه برگزيدن 
خوراك ها نخواهد كشـانيد؛ چه، شـايد در حجاز يايمامه كسـی اميد به دسـت 
آوردن قرص نانی نداشـته باشـد يا هرگز شـكمی سـير نخورد. دور اسـت كه 
مـن سـير بخوابـم و در اطرافم شـكم هايی باشـد كه از گرسـنگی به پشـت 
دوختـه و جگرهايـی باشـد كـه از تشـنگی گداخته يا چنان باشـم كه شـاعر 
سـروده: درد تو اين بس كه شـب سـير بخوابـی و گرداگـردت جگرهايی بود 
در آرزوی پوسـت بزغاله ای. آيا به اين بسـنده كنم كه مرا اميرمؤمنان خطاب 
كننـد، امـا در سـختی های روزگار شـريک آنان نباشـم يا در زندگانی سـخت 
الگويشـان نباشـم. من آفريده نشـده ام تا در سـرگرمی به خوردنی هـای گوارا 

چونـان چارپايی باشـم كه آن را بسـته اند و تمـام هّمش خوراكش اسـت.«36

نتيجه گيری
بر اسـاس آن چه در اين نوشـتار به طور بسـيار گذرا بيان شـد و از آن جا كه 
نظام جمهوری اسـالمی بر مبنای انقالبی اسـالمی شـيعی شـكل گرفت كه 
مشـروعيت اسـتمرار آن منوط به رعايت مبانی مشـروعيت انقالب آن يعنی 
اصـول مـورد نظـر در حكومت علوی اسـت اهتمـام دولت و ملـت در رعايت 
حقـوق متقابـل يكديگـر يـک ضـرورت اجتنـاب ناپذير اسـت كـه می توان 
ايـن ضـرورت را در متـون دينی خصوصا سـخنان امير مومنـان در دوران 

حكومـت و نحوه عملكـرد آن حضرت به خوبـی دريافت. 
مهم تريـن حقـوق مـردم بـر زمامـداران طبـق فرازهايـی از نهج البالغـه كه 
حـاوی قانون اساسـی نظام اجتماعی و حكومتی اسـالم اسـت اجرای عدالت 
و قاطعيـت در اجـرای قوانيـن ، اصلح گرايـی ، اهتمـام بـه اخـالق و فرهنگ 
جامعـه، اهتمـام به كرامت مـردم و پايبندی به لوازم آن اسـت كه از مهم ترين 

دغدغه هـای جوامعـه امـروزی و بـه طـور خاص جامعه ما اسـت.  
فسـاد زمانـی رشـد می كند كـه قانون فـدای ويژه خـواری هـا و رانت طلبی 
هـا و خود اسـتثناگری ها شـود اما از منظر گفتمان غالـب در حكومت علوی، 

اجـرای عدالت و قاطعيت در اجرای قوانين برجسـتگی ويـژه ای دارد. 
رعايـت اصلحيـت در گزينش هـا و التـزام بـه خودنظارتی و تـالش در جهت 
فسـادزدايی از تشـكيالت حاكميـت نيـاز امـروز جامعـه ما اسـت كـه بايد با 
نصب العيـن قـرار دادن آموزه هـای شـيعی و علوی به بهترين شـكل صورت 

پذيرد. 
در فضايـی كـه دولت هـا بـه دنبال شـانه خالی كـردن از اهتمام بـه اخالق و 
فرهنگ جامعه هسـتند اهتمام بـه آموزش و پرورش همگانـی از اصول مورد 

نظـر در يک نظام علوی اسـت.  
قدرت، دولتمردان را به نخوت و تكبر می كشـاند و باعث می شـود آنان كرامت 
مردمـان خـود را ناديـده بگيرنـد. در حالـی كه بر اسـاس آموزه های اسـالمی 
شـيعی رعايـت ادب بـا مـردم، مـردم داری و مـدارا، صداقـت، تملق گريـزی، 

انتقادپذيـری، و ساده زيسـتی از اصول مدريتی در جامعه اسـالمی اسـت. 

منابع:
قرآن كريم

نهج البالغه، تحقيق صبحی صالح
مؤسسه در راه حق، پيشوای اول اميرمؤمنان علی)عليه السالم(، قم، مؤسسه در راه حق، 1369

قمی ، شيخ عباس ، سفينة البحار

36 . همان
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جامعه شناسـان، نهادهـای اجتماعـی بسـياری را نـام می برند، اما پنـج نهاد، 
اصلی تـر و مهم تـر از ديگـر نهاد هـا جلوه می كنـد و ديگر نهادهـا را می توان 
در آن هـا ادغـام كـرد. پنج نهـاد اصلی عبارتنـد از: اقتصاد، حقـوق، حكومت، 
خانـواده، تعليـم و تربيت. حال بايسـتی ديد هريک از ايـن نهادها چه تأثيری 

بـر اخالق كارگـزاران دارد.
در نـگاه نخسـت، بـرای نهـاد اقتصـاد تأثيـری بـر اخـالق كارگـزاران ديده 
نمی شـود، امـا اگـر نيم نگاهـی بـه تاريـخ بيفكنيـم خـالف آن را می يابيـم. 
برای نمونه، هنگام تعيين ميرزاحسـين خان سپهساالر، انگليسـی ها از او قول 
گرفتنـد كـه ناصرالّدين شـاه قاجار را بـرای ديدن جالل و عظمـت امپراتوری 
انگليـس بـه لندن ببرد! وقتی شـاهان و درباريان قاجار بـه فرنگ می رفتند، و 
پيشـرفت چشـمگير اقتصادی و صنعتـی اروپا را می ديدند، خـود را می باختند 
و چشمشـان بـه دهان فرنگيـان دوختـه می شـد؛1 همان گونه كـه در دوران 
كنونی نيز عده ای به همين سـبب از اسـالم ناب محمدی دسـت  شسـته اند 

و از ژاپـن و آلمـان اسـالمی دم می زنند.
دربـاره نهـاد حقوق هم شـايد عـده ای بگويند نمی تـوان تاثيـر چندانی برای 
آن در اخـالق كارگـزاران فـرض كـرد، اّمـا بـا نگاهي بـه نظام بوروكراسـي 
حاكـم بر ادارات و مشـاهده قوانين حقوقی سـخت برای مـردم و قوانين كلّی 
و اجراناشـدنی بـرای كنترل مسـؤوالن، تفـاوت منزلت مردم با مديـران را به 

خوبـي مي تـوان ديد.
اثـر حكومـت نيـز براخالق مـردم چنـان اسـت كـه در احاديث آمده اسـت: 
»الّنـاس علـی دين ملوكهم«. فهم اين تاثير بـر كارگزاران نيز چندان پيچيده 
نيسـت، توضيح آن كه اخالق حاكمان تاثيری مسـتقيم بر اخالق كارگزاران 

دارد؛ بـرای نمونه، وقتی حاكمان دچار اشـرافی گری شـوند، اشـرافی گری 
به ارزشـی در سـطح جامعه تبديل می شـود، و مردم از جمله كارگزاران به 
دنبـال آن خواهند شـتافت، و كارگزاران كه اغلـب حقوق هايی ثابت دارند، 
از قافلـه اشـراف عقـب می مانند و نتيجه آن می شـود كه كارگـزاراِن فاقد 
تربيـت دينی، كمبودهای خود را با رشـوه و اختـالس و... جبران می كنند؛ 
همان گونـه كـه پس از جنگ تحميلی، عده ای از منحرفان كه در سـطوح 
بـاالی قـدرت نفوذ كـرده بودنـد، با مانـور تجّمل و اشـرافی گری، فسـاد 

اداری را در بيـن برخي مديران و مسـؤوالن كشـور، نهادينه كردند.
در خانـواده نيـز اگرچـه وراثـت و محيط جبرآفرين نيسـت، بسـياری اراده 
خـود را باخته انـد و خانـواده تاثيـری شـگرف برآنـان دارد. بـرای نمونـه، 
در خانـواده پهلـوی كـه تحت تربيت پـدری ديكتاتـور قرار داشـت، رفتار 
مسـتكبرانه پـدر، موجـب تخريب شـخصيت و عقـده  حقارت آنان شـده 
بـود. حقـارت اگرچـه در سـران بسـياری از ممالـک عـادی اسـت، اما در 
خانـدان پهلـوی بـه صورتـی شـگفت آور بروز كـرده بـود. برای مثـال در 
كتـاب »دختـرم فـرح« آمـده اسـت كه پس از فرار شـاه و پشـت پـا زدن 
آمريكايی هـا بـه او و آوارگـی خانـدان پهلوی در كشـورهای گوناگون، كه 
بـه اقامـت آنـان در جزايـر باهامـا انجاميـد، آن هـا در آن جزاير بـه اعتماد 
بـه نفـس می رسـند؛ زيـرا ايـن جزايـر در نزديكی آمريـكا ـ و نـه حّتی در 
داخـل آن ـ قـرار داشـت! يكـی ديگـر از تاثيـرات پـدر بر خانـدان پهلوی، 
بي عاطفگي و سـنگدلی در روش حكومتی آن ها مانند كشـتار و شـكنجه 
مـردم و... و همچنيـن در روابـط خانوادگی شـان ماننـد برادركشـی و دفن 

مـادر در گـور دسـته جمعی بود.

محمد قاسم پور 
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نتيجـه ايـن كه خانـواده  پهلوی، به ويژه محمدرضـا پهلوی كه 37 سـال در رأس 
هـرم كارگـزاران ايـران قرار داشـت، شـخصيتی عكس يک شـخصيت مطلوب 
اسـالمی يافـت و بـه جـای ايـن كه »اشـّداء علـی الكّفـار رحماء بينهم« باشـد، 

"اشـّداء بينهـم و رحماء علی الكّفار" شـد.
تأثيـر نهـاد تعليـم و تربيـت نيز چنان روشـن اسـت كـه دانشـمندان از ديرباز به 
آن توّجـه داشـته اند و افالطـون در »جمهـور« خـود در بـاب تربيـت كارگـزاران، 
بخصـوص تربيـت اخالقـی آنان، مطالب متعددی بيان داشـته اسـت . نمونه  بارز 
ديگـر آن، كتـاب »قابوس نامـه« نوشـته »عنصرالمعالی كيكاووس بن اسـكندر« 
از حاكمـان آل زيـار، بـرای پسـرش »گيالن شـاه« اسـت كـه در آن از آداب 
مملكـت داری و آداب اجتماعـی سـخن به ميـان آورده اسـت؛ ضرورتي كه حتي 
رضاخـان هـم آن را درك می كـرد، چنان كه در خاطرات فردوسـت می خوانيم، او 

بـه تربيت فرزنـدش محمدرضـا اهّميت زيادی مـی  داد.
نتيجـه اين كـه همه نهادهای اجتماعی در اخالق كارگـزاران مؤثرند، هرچند تاثير 
آن هـا متفـاوت اسـت و بـا توّجه بـه مطالبی كه گذشـت، تأثير اصلی بـرای نهاد 
تعليـم و تربيـت اسـت و اگـر اين نهـاد، نقش خـود را درسـت ايفا كنـد، نقايص 
نهادهـای ديگـر، تهديـدی جـدی برای جامعـه به حسـاب نمی آيـد. چنان كه در 
قـرآن كريـم می خوانيم، مشـكالت اقتصـادی، ذّره ای در روحيه  مسـلمانان صدر 

اسـالم اثر منفی نگذاشـت:
ِلُْفَقـراءِ الُْمهاِجريـَن الَّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديارِِهـْم َو أَْموالِِهْم َيْبَتُغوَن َفْضـاًل ِمَن اهللِّ َو 

رِْضوانًـا َو َيْنُصُروَن اهللَّ َو َرُسـولَُه أُولئِـکَ ُهُم الّصاِدُقوَن
ُؤا الـّداَر َو اإْليماَن ِمْن َقْبلِِهْم ُيِحبُّوَن َمْن هاَجـَر إِلَْيِهْم َو ال َيِجُدوَن  * َو الَّذيـنَ تََبـوَّ
فـي ُصُدورِِهـْم حاَجًة ِمّما أُوُتوا َو ُيْؤثُِروَن َعلی أَنُْفِسـِهْم َو لَـْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة َو 

َمْن ُيوَق ُشـحَّ نَْفِسـِه َفأُولئَِک ُهُم الُْمْفلُِحوَن
از غنائم سـهمی برای فقرای مهاجرين اسـت، آنان كه به دسـت دشـمن از اموال 
و خانه هـای خـود بيـرون شـدند، و به اميد رسـيدن به فضل و رضـوان خدا ترك 
وطـن كردنـد و همواره خدا و رسـولش را ياری می دهنـد، اينان همان صادقانند 

*و نيز سـهمی از آن غنائم از آن كسـانی از اهل مدينه اسـت كه در مدينه و در 
قلعـه ايمـان جـای دارند و قبـل از مهاجريـن ايمـان آورده بودند و هـر مؤمنی را 
كـه از ديـار شـرك به سويشـان هجرت می كند دوسـت می دارند و وقتی اسـالم 
بـه آنـان چيـزی می دهـد در دل خـود نيـازی به آن چـه به مهاجـران داده شـده 
احسـاس می كننـد و مهاجـران را بـر خـود مقـّدم می دارنـد هر چند كـه خود نيز 
محتـاج باشـند. و كسـانی كه بخـل درونی خـود را به پپتوفيق خـدای تعالی جلو 

می گيرند رسـتگارند.2و3
مهاجـران و انصـار، در نهايـت مشـكالت اقتصـادی، نه تنهـا ديـن خـود را حفظ 

كردنـد، بلكـه اوج اخـالق و ايثـار را بـه نمايش گذاشـتند.
همچنيـن در بخـش ديگـری می خوانيـم كـه ايـن جاهـالن هسـتند كـه تنها 

حكومـت را مسـؤول گمراهـی خـود می داننـد: 
َعفـاُء لِلَّذيـنَ اْسـَتْكَبُروا إِنّـا ُكّنا لَُكـْم تََبًعا َفَهـْل أَنُْتْم  َو بَـَرُزوا هلِلِّ َجميًعـا َفقـاَل الضُّ
ُمْغُنـوَن َعّنـا ِمـْن َعـذاِب اهللِّ ِمْن َشـيْ ءٍ قالُوا لَـْو َهدانَـا اهللُّ لََهَدْيناُكْم َسـواٌء َعلَْينا أَ 

َجِزْعنـا أَْم َصَبْرنـا مـا لَنا ِمـْن َمحيٍص
 )در روز قيامـت( همـه بـرای خـدا و در پيشـگاه او ظاهر می شـوند، در اين هنگام 
ضعفـا بـه مسـتكبران می گوينـد: ما پيـروان شـما بوديـم، آيا )امـروز( چيـزی از 
عـذاب خـدا را می توانيـد از مـا دفـع كنيد؟ آن هـا می گوينـد: اگر خـدا هدايت ما 
نكـرده بـود ما نيز شـما را هدايت كرده بوديـم. )اما حاال( چـه بي تابی كنيم و چه 

صبر كنيم برايمان يكسـان اسـت، و گريزگاهـی نداريم.4
تنهـا ضعفا و كسـانی كـه از دانش بهـره  كافی ندارنـد، گمراهی خود را به سـران و 

بـزرگان قوم نسـبت می دهنـد و نامی از ديگـران به ميان نيامده اسـت.

همچنيـن در سـوره اعـراف می خوانيم كه سـاحران ابتدا به اسـتخدام فرعون 
درآمدند و كارگزار او شـدند : 

ـَحَرُة ِفْرَعْوَن قالُوا إِنَّ لَناَ أَلْجـًرا إِْن ُكّنا نَْحُن الْغالِبيَن*قاَل نََعْم َو إِنَُّكْم  َجـاَء السَّ
بيَن لَِمَن الُْمَقرَّ

 جادوگـران نـزد فرعـون آمدند و گفتند اگر ما غالب شـديم آيا مزدی خواهيم 
داشـت؟ *گفت آری! شـما از مقربان خواهيد بود5

اّما هنگامی كه حقيقت بر آنان روشـن شـد، با اين كه مجازات های سـختی 
برايشـان وضع شد، از ايمان خود دسـت برنداشتند و پايداری كردند:

َعنَّ أَْيِدَيُكـْم َو أَْرُجلَُكْم ِمْن  قـاَل ِفْرَعـْوُن آَمْنُتْم بِِه َقْبـَل أَْن آَذَن لَُكْم... *َ أُلَقطِّ
ِخالٍف ُثـمَّ أَُلَصلَِّبنَُّكْم أَْجَمعيَن*

 قالُـوا إِنّـا إِلـی َربِّنا ُمْنَقلُِبوَن* َو ما تَْنِقُم ِمّنـا إاِلّ أَْن آَمّنا بِ آيـاِت َربِّنا لَّما جاَءْتنا 
َربَّنا أَْفِرْغ َعلَْينا َصْبًرا َو تََوفَّنا ُمْسـِلميَن

فرعـون گفـت چرا پيـش از آن كه به شـما اجـازه دهم بـدو ايمـان آورديد؟* 
محققـا دسـت ها و پاهايتـان را بـه عكـس يكديگـر می بـرم، آن گاه شـما را 
جملگـی بـر دار می كنـم* گفتنـد مـا به سـوی پـروردگار خويش بازگشـت 

می كنيـم* پـروردگارا صبـری بـه مـا عطا كـن و ما را مسـلمان بميـران.6
همچنيـن هنگامی كه مخالفـان پيامبران االهی، موضوع تبعيـت از خانواده و 

آبـا را به ميان می كشـيدند:
إِذا قيـَل لَُهـُم اتَّبُِعـوا مـا أَنَْزَل اهللُّ قالُـوا بَْل نَتَّبُِع ما أَلَْفْينـا َعلَْيِه آباَءنـا أََو لَْو كاَن 
آباُؤُهـْم ال َيْعِقُلـوَن َشـْيًئا َو ال َيْهَتُدوَن: و چون به ايشـان گفته شـود آن چه را 
خـدا نـازل كـرده پيـروی كنيد می گوينـد: نه، ما تنهـا آن را پيـروی می كنيم 

كـه پدران خـود را بـر آن يافتيم.7
خـدای تعالـی اين حـق را به آنـان نمی دهد كه به انحـراف پـدران، آن ها نيز 
منحـرف شـوند، و در مقـام مذمـت مخالفان، بحث تعليـم و تعلـم و تعّقل را 
بـه ميـان مـی آورد و مالك اصلـی را علم معرفی می كنـد، افكار آبـا و اجداد:

أََو لَْو كاَن آباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيًئا َو ال َيْهَتُدوَن
آيـا اگـر پدران ايشـان عقـل نمی داشـتند و هيچ چيـز نمی فهميدنـد و راه به 

جايـی نمی بردند بـاز هـم پيرويشـان می كردند؟8
نـه تنهـا در ايـن مـورد بلكه در اكثـر مـوارد، قرآن كريـم در مقام ريشـه يابی 
مخالفت هـا، بحـث عـدم تعليم و تربيـت را مطرح می كند و رسـالت پيامبران 
االهـی را تعليـم و تربيـت بشـر و تزكيه  نفـوس می داند و پرواضح اسـت 

كـه امـروزه ايـن دو بر عهده نهـاد تعليم و تربيت اسـت.
البتـه چنان كـه در بخـش هفتم كتاب »جامعـه و تاريخ از نگاه قرآن« نوشـته  
آيـت اهلل مصبـاح يـزدی آمـده اسـت، از دو نكته نبايد غافـل شـد: اّول آن كه 
اهّميـت دادن بـه نهاد تعليـم و تربيت، به معنای كنار گذاشـتن نهادهای ديگر 
نيسـت، بلكـه به معنای ميزان بـاالی اهميت و اولويت پرداختن به آن اسـت.
دوم آن كـه نهـاد تعليم و تربيت، منحصر در مدرسـه و دانشـگاه نيسـت، بلكه 

راديـو، تلويزيـون، سـينما و... نيز جزو اين نهاد هسـتند.

پي نوشت ها
1. ر.ك: حكومت سايه ها، محمدرضا عباسي.

2. حشر، 8 و 9.
3. ترجمه ها از : ترجمه تفسير الميزان، سيدمحمدباقر موسوی همدانی.

4. ابراهيم ، 21.
5. اعراف ، 113 و 114.
6. اعراف ، 123 تا 126.

7. بقره ، 170.

8. بقره ، 170.
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از تيرمـاه 1364 كـه مجلـس خبـرگان رهبـری، بـا رايزنـی برخی، 
برخالف ميل باطنی و بدون كسـب رضايت و آگاه سـاختن حضرت 
امـام، آقـای منتظـری را در جايگاه قائم مقامی رهبری نشـاند،1 
تـا فرورديـن 1368 كه امـام خمينی در نامـة مشـهور 68/1/6 او را از اين 
سـمت عـزل كـرد، شـخص و بيـت آقای منتظـری به نقطـه آسـيب پذير و 
دروازة نفـوذ نظـام تبديـل شـد. ايـن بيـت بـا داده هـا و خروجی هـای غلـط، 
فضاسـازی های نادرسـت، ناسـازگاری های بی اسـاس بـا نظـام و حوزه هـای 
علميـه و... هزينه هـای بسيارسـنگينی را بـر نظـام جمهـوری اسـالمی و 
حوزه هـای علميـه تحميـل كـرد. ايـن رونـد از شـهريور66 و پـس از اعـدام 
مهـدی هاشـمی رنـگ ديگری بـه خود گرفـت و نظـام و حوزه ها را بـا انواع 

چالش هـای سياسـی و فرهنگـی و حتـی نظامـی روبه رو سـاخت.

شـايد بـه جرأت بتـوان گفت بين سـال های 1366 تا 1368 به سـبب حوادث 
گوناگون، از جمله فشـار همه جانبه نظام سـلطه به انقالب، حضـور آمريكا در 
خليـج فـارس، به اوج رسـيدن حساسـيت های دفاع مقـدس و... دشـوار ترين 
دوران حيـات نورانـی امـام راحـل بـود. در ايـن بيـن، آن چه بيـش از همه 
ايشـان را نگـران می كـرد مسـأله شـخص آقای منتظـری و روشن سـاختن 
تكليـف رهبـری آينـده بود؛ زيـرا امـام به خوبی می دانسـتند كه كشـتی 
انقـالب بـا سـكانداری فـردی چـون آقـای منتظـری هرگـز بـه سـرمنزل 
مقصـود و سـاحل نجـات نخواهد رسـيد. سـرانجام امـام راحل بـا تمنای 
مـرگ از خداونـد به سـبب خيانت برخی خـواص در نامـة  1368/1/6 كارنامة 
آقـای منتظـری را در دفتـر سياسـی انقالب به بايگانی سـپردند و  نسـبت به 

حركت هـای بعـدی وی در آينـده هشـدار دادند.

حسن ابراهيم زاده
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اطالع رسـانی قطره چكانـی دسـتگاه های ذی ربـط دربـاره پديـدة 
مهـدی هاشـمی و ارتباط فكـری و اخالقی او با آقـای منتظری، از 
دسـتگيری مهـدی هاشـمی تا عزل آقـای منتظری كـه به فضای 
ابهام آلـود و آغـاز افسانه سـرايی ها در بيـن عـوام انجاميـد، بـا در نظـر گرفتن 
شـرايط خاص نظـام در آن مقطع پرحادثه اجتناب ناپذيـر و توجيه پذير بود، اما 
فقدان راهبردی منسـجم و يا اراده ای پنهان از سـوی برخی دسـتگاه ها برای 
قانع كردن خواص در اين چند سـال هرگز قابل توجيه نبوده و نيسـت. شـايد 
اگـر اراده ای شـجاع در رفـع موانع و يا دور زدن آن ها ديده می شـد، دسـت كم 
نامـة 1368/1/6 حضـرت امام بـرای خواص، غيرمنتظره و يا شـوك آميز 
جلـوه نمی كـرد و امام راحل را ناگزيـر از نگارش نامـه  دردناك ديگری به 

تاريـخ 68/1/26 نمی  كرد.
امـام راحـل در نامة 1368/1/26 يعنی بيسـت روز پس از نامـه 1368/1/6 
خطـاب بـه نماينـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و وزرا از بی اطالعـی 
َمْحرم تريـن سـطوح مديريتـی كشـور از جريان آقای منتظـری خبر می دهند 
و می نويسـند: »شـنيدم در جريـان امـر حضـرت آقـای منتظـری نيسـتند و 
نمی دانيـد قضيـه از چـه قرار اسـت همين قـدر بدانيد كه پدر پيرتـان بيش از 
دو سـال اسـت در اعالميه هـا و پيغام هـا تمـام تالش خـود را نموده اسـت تا 

قضيـه در اين جـا ختم نگـردد ولی متأسـفانه موفق نشـد.«
اشـارة امـام راحـل بـه اعالميه هـا و پيغام هـا در دو سـال گذشـته نشـان 
 می دهـد كـه خـواص يـا بـه ُكنـه و اليه هـای زيريـن رهنمودهـاي امام
توجـه نداشـتند و يا اراده هايـی در برخی مراكـز همواره درصدد تحت الشـعاع 
قرار دادن برخی اشـاره های ايشـان و يا تفسـير و تأويل نادرست آن بوده  و كار 
را بـه جايی رسـانده بودنـد كه حتي وزرا و نمايندگان مجلـس هم »در جريان 
امـر حضـرت آقـای منتظری« قـرار نگيرنـد؛ اراده هايی كـه امروز هـم درباره 
شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی همان سياسـت را دنبال می كنند 
و گاه پـا را فراتـر نهـاده، همـان سياسـت را در خصـوص مطالب بسـيار مهم 
رهبـری معظـم انقالب در برخـورد با جريان هـای انحرافی تكـرار می كنند و 
درصدد تكرار همان راه برآمدهاند. بين سـال های 66 و 67 در مدت دو سـال 
 نه تنهـا كسـی و يا مركزی و يـا روزنامه ای به برجسته سـازی ُكدهای امام
در رهنمودهـا و پيام هـا به صورت شـفاف و صريح نپرداخـت، بلكه به توصيه 
ديگـر ايشـان در ايـن نامـه هم توجه نشـد، آن جا كـه در اين نامـه فرمودند: 

»ان شـاءاهلل خواهـران و بـرادران در آينده تا اندازه ای روشـن خواهند شـد.«
گرچـه پـس از رنجنامـة سـيداحمد خمينـی خاطـرات سياسـی آقـای 
ری شـهری در خـرداد 1369 بـه چـاپ رسـيد اما تا سـال 1377 و نمايشـگاه 
»پيچـک انحـراف« و در همـان ايام چـاپ جلد اول »بن بسـت« و چاپ چند 
كتـاب پراكنـده ديگر، كاری جـدی درباره ماجرای آقای منتظری انجام نشـد. 
نمايشـگاه پيچـک انحـراف پـس از به نمايـش درآمـدن در اصفهـان و قم و 
تهـران در مسـير رفتـن به »مشـهد«، توسـط »دولـت اصالحـات« بايگانی 
شـد و پـس از بيـرون آمـدن جلـد چهـارم »بن بسـت« چاپ جلدهـای ديگر 
هـم متوقـف گرديـد، و حتـی افرادی كـه درصدد عمـل به فرمان »روشـن« 
شـدن ماجـرا از سـوی امـام راحـل گام برداشـتند از گردونه خارج شـدند. 
پـس از يـک دوره فتـرت بـه يكباره جامعه با نشـر كتـاب »خاطـرات« آقای 
منتظـری روبه رو شـد و برخوردهای انتقادی، احساسـی، مقطعـی و موردی از 
سـوی اشـخاص و برخـی مراكـز در برابر اين كتـاب كه البته دلسـوزانه نبود، 
 هرگز نتوانسـت پاسـخی جامع به اين كتاب و نشـان دادن مظلوميت امام
و نظـام باشـد و حكايت همچنان باقی ماند؛ چراكه نظـام و رهبری با جريانی 
روبـه رو بـود و هسـت كـه مهدی هاشـمی نماد خط نفـوذ و آقـای منتظری 

نمـاد سـاده لوحی و قربانی شـدن خـواص و ريـزش آن بـه شـمار می رفـت. 
بی گمـان، اگـر پژوهشـی جامـع دربـاره مهـدی هاشـمی و آقـای منتظـری 
صـورت می گرفـت و ويژگی های اخالقی، رفتـاری و فكری ايـن دو در صدر 
رسـانه های جمعـی بـرای عمـوم مـردم و خـواص تبييـن و توزيـع می شـد، 
چهـرة مهـدی هاشـمی های نفـوذی هـر مقطـع و آقـای منتظری هـای هر 
دهـه از پـس پـردة انقالب برای همگان آشـكارتر می شـد و كشـتی انقالب 
و نظـام بـدون پرداخـت هزينه هـای سـنگين تری راه خـود را ادامه مـی داد و 
چشـم اندازهای آرمان هايـش را بـه روشـنی ترسـيم می سـاخت و رهبـری 
كنونـی هـم در برخورد بـا برخی پديده هـا و جريان ها و افراد ناچار نمی شـدند 
از دسـت برخـی خـواص بـاال، بـه خداونـد شـكوه بـرده و به خـواص ميانی 
نفهميـدن اتفاق هـای اطرافشـان را گوشـزد كننـد و كار به جايی نمی رسـيد 
كـه برخـی امـروزه از تريبون هـای رسـمی همـان سـخنان آقـای منتظری 
را بـه زبـان بياورنـد و بعضـاً مهـدی هاشـمی ها را در كنـار خـود قـرار دهند. 
بی شـک ايـن جريـان كـه از آغـاز نهضـت و در دل زندان هـا در ميـان ياران 
امـام و مـردم النه كرده اسـت و امروز مرحلة دگرديسـی خـود را با ادبياتی 
ديگـر و بـا چهره هـای نوتری آغاز كرده اسـت، در آشـكار نشـدن ويژگی ها و 
شـاخصه هايی چـون مهدی هاشـمی و آقـای منتظری مقصر اسـت؛ چرا كه 
آنـان بـه خوبی می دانسـتند امـام راحل دربـاره اين دو بـه صراحت موضع 
گرفتـه اسـت و تبييـن ويژگی های آن ها آينـده اينان را نيز به خطـر می اندازد 
و چهـرة مهدی هاشـمی ها و منتظری هـای امروز را برای عامـه مردم نمايان 

می سـازد.

امـام راحـل در نامـه كوتـاه 68/1/26 با اشـاره به ايـن نكته كه 
»سـفارش ايـن موضـوع الزم نيسـت كـه دفـاع از اسـالم و نظـام 
شـوخی بردار نيسـت و در صـورت تخطی هر كـس در هر موقعيت 
بالفاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد شـد« همـگان را متوجـه ايـن واقعيت 
می كنـد كه مسـأله آقـای منتظری يک مسـأله شـخصی و موردی نبـوده و 
نيسـت؛ بلكـه با افـراد ديگر قابل تكـرار در نظام اسـالمی اسـت. جريانی كه 
در درون خـود گفتـار و رفتـار مشـابه آقای منتظـری و يا در كنار  خود مشـابه 
 مهـدی هاشـمی را در تقابـل با نظام و رهبری می ديد، بـا اين نگرش امام
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امـام راحـل در نامـه کوتـاه 68/1/26 بـا اشـاره به این 
نكتـه کـه »سـفارش ایـن موضـوع الزم نیسـت کـه دفـاع از 
اسـام و نظـام شـوخی بردار نیسـت و در صـورت تخطـی هـر 
کـس در هـر موقعیـت بافاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد 
شـد« همگان را متوجـه این واقعیت می کند که مسـأله آقای 
منتظری یك مسـأله شـخصی و موردی نبوده و نیست؛ بلكه با 

افـراد دیگـر قابل تكـرار در نظام اسـامی اسـت. 
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دچـار وحشـت شـد و بنای نامهربانـی با افراد و مؤسسـه هايی گذاشـت 
كه درصدد شخصيت شناسـی، رفتارشناسـی و جريان شناسی اين جريان 
برآمـده  بودنـد، تـا جايی كه به غلـط آن را پديـده ای مقطعـی و موردی 
تجزيـه و تحليـل كرده و شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی را 
ريـزش در بدنـة نهضت خواندند؛ حال آن كه هركسـی كم ترين اطالعی 
از بينش و نگرش آقای منتظری و جنبه های شـخصيتی و روحيات او و 
نـوع تعامـل وی با افراد و جريان ها از آغاز نهضت تا اسـتقرار  و اسـتمرار 
نظـام داشـته باشـد، بـه خوبی بـه اين نكته دسـت می يابد كه شـخص 
آقـای منتظـری و اطرافيـان او در برخـی از اساسـی ترين موضوعات، در 
مبنـا بـا امام راحل و شـاگردان ايشـان زاويه داشـته اند،  و پيرو مكتب 
و جريانی هسـتند كـه دارای شـاخصه ها و مؤلفه های خاص بـه خود در 
عرصه هـا و حوزه هـای گوناگـون اسـت و ما امروز شـاهد بـروز برخی از 
آنـان در تقابـل با رهبری معظم انقالب هسـتيم. در ميـان اين ويژگی ها 
ـ كـه فهرسـت كردن آن مجال ديگـری را می طلبدـ  آن چه در دو سـال 
آخـر حيـات نورانـی امـام خود را بـه وضوح نشـان داد و ايشـان را به 
عـزل آقـای منتظری واداشـت، نگـرش معادالتـی او به مسـائل جامعه 
و محصـور كـردن همـة  حركت هـا حتـی حركـت جهـادی رزمنـدگان 
اسـالم در دفاع مقدس در چهارچوب منفعت های مادی و دسـتاوردهای 
ظاهـری بـود كـه در بيـن همة افراد وابسـته بـه اين جريان بـه صورت 
تشـكيكی بـا شـدت و ضعـف بيـش و كـم وجـود داشـت و دارد و هـر 
از گاهـی خـود را در عرصه هـا و حوزه هـای گوناگـون نشـان می دهـد؛ 
نگرشـی كـه به صـورت شـفاف در سـخنان برخـی از دولتمـردان ديده 
می شـود و آنـان خـود بـه خوبـی می دانند كـه امـام راحـل روزی در 
مقابـل چنين بينش و گرايشـی ايسـتادگی كرده، مناديـان و مرّوجان آن 

را از صحنـه سياسـت و اجتماع كنـار نهادند.

تعقل گرايـی محـض و سـنجش پديده هـا براسـاس عقـل 
جزيی نگـر محاسـبه گر و ناديـده  گرفتـن امدادهـای غيبی در 
معـادالت سياسـی و اجتماعـی، از ويژگی هـای جريان هـای 
چپ گرای ماركسيسـتی و راسـت گرای ليبراليسـتی اسـت كـه به دليل 

تعامـالت فكـری و اخالقـی برخـی از نيروهـای نهضـت امـام بـا ايـن 
جريان هـا و زيـر پـا نهـادن خطوط قرمـز در منظومـه فكری برخـی از چنان 
جايـگاه ويـژه ای برخـوردار اسـت كـه بحـث و گفت و گـو پيرامـون آن با اين 
افراد به لحاظ شـكل گيری شـخصيت فكـری و اخالقی شـان، كاری بيهوده 
اسـت و امـروز در سـير حركت انقالب و نظام تنها می توان زهـر آن را گرفت. 
متأسـفانه بار سـنگين اين مسـؤوليتـ  فرهنگی شـدن اين بينـش در جامعة 
انقالبـیـ  همـواره بـر دوش امام و رهبـری انقالب و برخی ياران ايشـان 
بـوده و هسـت و اگـر امـام راحل ضـد چنين عقالنيت منهـای معنويت و 
عرفـان در ماه هـای پايانـی حيـات نورانـی اش موضع  نمی گرفت و شـخص 
آقـای منتظـری را عـزل نمی كرد و پـس از آن رهبری معظم انقالب با تبيين 
شـاخصه های »مكتـب امـام« و بيـان اعتقـاد و اعتمـاد امام بـه ايمان به 
غيـب و... مرزهـای اعتقادی نظام را ترسـيم نمی كردند، امروزه جز پوسـته ای 
از نظـام جمهـوری اسـالمی باقـی نمی مانـد. عقالنيتی كه مهدی هاشـمی 
معـدوم كـه از تأثيرگـذاران فكری و سياسـی آقای منتظری به شـمار می رود 
در اعتراف هـای خـود بـه منطـق تعقلـی و ضعف تعبد يـاد كرد3 كه درسـت 
در تقابـل بـا انديشـه ها و مبانی امام راحـل قرار داشـت. چنين عقالنيتی، 
تصـرف در عالـم را هدف غايی بشـر قلمـداد می كند و به »انسـان محوری« 
ختـم می شـود؛ دسـتاوردها َكّمـی و محدود و محصـور در قالب حـواس و در 
طـول و عـرض و ارتفـاع خالصـه و باورمنـد به چيزی می شـود كه خـارج از 
دايـرة منفعـت مادی نيسـت؛ اين نگاه با نـگاه »خدامحـور« و »تكليف مدار« 
امـام راحـل و بـزرگان نهضت و شـهدا و خانواده های آنان كـه برای تبلور 
و ظهـور آن هزينه های بسـيار سـنگينی پرداخـت كرده بودند، بـه طور كامل 

متفاوت بوده و هسـت. 
نكتـه قابـل توجه اين كه اگر »عقـل منهای معنويت« در برخـورد با پديده ها 
پاشـنة آشـيل مهدی هاشـمی شـد، »عقل منهـای عرفان« هـم در عينيت 
جامعه و مسـائل سياسـی و اجتماعی، برداشـت های آقای منتظری را همطراز 
 برداشـت احـزاب و گروهک هـای ضـد نظام سـاخت. اصـواًل امـام راحل

4

هرکسـی کم ترین اطاعـی از بینش و نگرش آقـای منتظری و 
جنبه هـای شـخصیتی و روحیـات او و نوع تعامل وی بـا افراد و 
جریان ها از آغاز نهضت تا اسـتقرار  و اسـتمرار نظام داشـته 
باشـد، به خوبـی به این نكته دسـت می یابد که شـخص آقای 
منتظـری و اطرافیـان او در برخـی از اساسـی ترین موضوعات، 
در مبنا با امام راحل و شـاگردان ایشـان زاویه داشـته اند،  
و پیـرو مكتـب و جریانـی هسـتند کـه دارای شـاخصه ها و 
مؤلفه هـای خاص بـه خود در عرصه هـا و حوزه هـای گوناگون 
اسـت و مـا امروز شـاهد بروز برخـی از آنان در تقابـل با رهبری 

معظم انقاب هسـتیم.
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چنيـن نگاهـی را نه بينش نهضـت روحانيـت و مردم خدامحـور بلكه بينش 
ملی گراهـا می دانسـتند؛ از ايـن رو نسـبت بـه جريان يافتن چنين بينشـی در 
سـطح جامعه به شـّدت حسـاس بودنـد، تا جايی كـه در پيام مهم خـود در 29 
تيـر 1367 به مناسـبت سـالگرد كشـتار خونين مكـه و قبول قطعنامـه 598، 
مسـؤوالن، خانـواده شـهدا و جامعة مسـلمان ايرانـی را از غلتيـدن در گرداب 
چنيـن بينشـی بر حـذر داشـتند و فرمودنـد: »اذنـاب آمريـكا بايـد بدانند كه 
شـهادت در راه خـدا مسـأله ای نيسـت كـه بشـود با پيـروزی يا شكسـت در 
صحنه هـای نبـرد مقايسـه شـود، مقـام شـهادت، خـود اوج  بندگی و سـير و 
سـلوك در عالـم معنويـت اسـت، نبايـد شـهادت را تـا ايـن اندازه به سـقوط 
بكشـانيم كـه بگوييـم در عـوض شـهادت فرزندان اسـالم تنها خرمشـهر و 
يـا شـهرهای ديگـر آزاد شـد، تمامـی اين ها خيـاالت باطل ملی گراهاسـت، 
هدف هـای مـا باالتر از آن اسـت.... ما بر سـر شـهر و مملكت با كسـی دعوا 
نداريـم، مـا تصميـم داريـم پرچـم »ال الـه اال اهلل« را بر قلل رفيـع كرامت و 
بزرگواری به اهتزار درآوريم، پس ای فرزندان ارتشـی و سـپاهی و بسـيجی ام 
و ای نيروهـای مردمـی! هرگـز از دسـت دادن موضعـی را بـا تأثـر و گرفتـن 
مكانـی را بـا غـرور و شـادی بيـان نكنيـد كـه اين هـا در برابـر هـدف شـما 
بـه قـدری ناچيزنـد كـه تمامی دنيا در مقايسـه بـا آخرت پـدران و مـادران و 
همسـران و خويشـاوند شـهدا، اسـرا، مفقودين ما توجه داشـته باشند كه هيچ 
چيز از آن چه فرزندان آنان به دسـت آورده اند كم نشـده اسـت، فرزندان شـما 
در كنـار پيامبـر اكرم و ائمه اطهارند، پيروزی و شكسـت بـرای آنان فرقی 
ندارنـد، امروز روز هدايت نسـل های آينده اسـت، كمربندهايتـان را ببنديد كه 
هيـچ چيـز تغييـر نكرده اسـت، امروز روزی اسـت كـه خدا اين گونه خواسـته 
اسـت و ديـروز خـدا آن گونه خواسـته بود، فـردا ان شـاء اهلل روز پيـروزی جنود 
حـق خواهد بود. ولی خواسـت خدا هرچه هسـت ما در مقابـل آن خاضعيم.«4
پذيـرش قطعنامـه، فرصتـی در اختيـار رسـانه های نظـام سـلطه در خـارج و 
عناصـر وابسـته چـون ليبرال    هـا، ملی گراهـا و سـلطنت طلب ها و... در داخل 
گذاشـت تـا بـا زيـر سـؤال بـردن هشـت سـال دفـاع مقـدس و سـوق دادن 
تحليل هـا از مسـائل كالن و نـگاه االهـی به سـوی مسـائل جزيـی و توليد 
و توزيـع تحليل هايـی كامـال مـادی و نتيجه خواهانه به جـای تحليل االهی 
و تكليف مدارانـه در جنـگ، دربـاره اسـالم و انقـالب و امام عقده گشـايی 
كنند؛ از اين رو امام خمينی مسـؤوالن و ديگر فعاالن سياسـی و فرهنگی 
را در ايـن پيـام خـود از افتادن به دام چنين تحليل هايی تعقلی محض و بدون 
نـگاه تكليف مدارانـه و معنويت و عرفان برحذر داشـتند و فرمودند: »در مقطع 
كنونـی به طـور جّد از همة گويندگان و دسـت اندركاران و مسـؤوالن كشـور 
و مديـران رسـانه ها و مطبوعـات می خواهم كـه خـود را از معركه ها و معركه 
 آفرينی هـا دور كننـد.«5 مقوله ای كه امـروز آنانی كه از مريـدی امام راحل
دم می زننـد هندسـه سياسـی و اجتماعـی و حتی معرفتی خـود قـرار داده اند. 
در آن مقطـع، آقـای منتظری بـه دام معركه و معركه آفرينان افتـاد و در تاريخ 
1367/10/2 در مصاحبـه ای كه از سـوی سـتاد دهه فجر برگزار شـد، گرفتار 
پرسـش های زاويـه دار و صريحـی شـد كـه تـا آن روز چنيـن پرسـش هايی 
از يـک مسـؤول و مديـر بلندپايـه نظام مطرح نشـده بـود. در ايـن مصاحبه، 

بينـش معادالتـی آقـای منتظـری و ساده انديشـی، او را به جايی رسـاند 
كـه نخسـت با نقـد رويكرد نظـام، از انزوای عقالی قـوم! گفت و گفت: 
»متأسـفانه مـا به جای عمل و حفـظ ارزش ها، بيش تر شـعار داديم و به 
جـای بهـادادن به مردم و حفـظ آنان در صحنه روز بـه روز نيروی عاقل 
فعـال آنـان را ناراضـی و منـزوی و از صحنه كنار زديم، قهـراً كارمان به 
جايـی رسـيد كه بـرای حفظ خـود ناچار بايـد عماًل برخالف شـعارهای 

اوليـه خـود قـدم برداريم و همـه ارزش ها را فرامـوش كنيم.«6
آقـای منتظری سـخنان ديگری نيز گفـت اما به همين ها بسـنده نكرد 
و در سـخنرانی عمومـی خـود در 1367/11/22، تفـاوت نـگاه خـود را با 
امـام و يـاران ديگـر امـام و مردمـی كه بـرای خدا همه هسـتی 
خـود را در طبـق اخـالص گذاشـته بودنـد، اين گونـه نمايـان سـاخت؛ 
نگاهـی كامـاًل تک سـاحتی، منفعت طلبانـه در عالـم مـاده آن هـم بـه 

مقولـه جهاد و شـهادت:
»... بعـد از ده  سـال بايـد عملكـرد خـود را حسـاب كنيم... بايد حسـاب 
كنيـم در ظـرف ايـن ده  سـال كـه جنـگ را بـه ما تحميـل كردنـد آيا 
جنـگ را خـوب طی كرديم يا نه، دشـمنان ما كه ايـن جنگ را تحميل 
كردنـد آن ها پيـروز از كار درآمدند، چقدر نيرو از ايران و از دسـت ما رفت 
و چقـدر جوان هايـی را از دسـت داديـم كـه هـر كـدام يک دنيـا ارزش 
داشـتند و چـه شـهرهايی از مـا خراب شـد، بايد اين ها بررسـی شـود و 
ببينيـم اگـر اشـتباهی كرده ايـم اين ها توبـه دارد و اقاًل متنبه شـويم كه 
بعـداً تكـرار نكنيم، چقـدر در اين مدت شـعارهايی داديم كـه غلط بود و 
خيلـی از آن هـا مـا را در دنيا منـزوی كرد و مردم دنيـا را به ما بدبين كرد 

و هيـچ لزومـی هم برای اين شـعارها نداشـتيم.
اين هـا راه عاقالنه تـری داشـته و ما سـرمان را پاييـن انداختيم و گفتيم 
هميـن اسـت كه مـا می گوييم، بعـد هم فهميديـم كه اشـتباه كرده ايم، 
بايـد بفهميم كه اشـتباه كرده ايم و بعـد بگوييم خدايـا! و ای ملت ايران! 
مـا اين جا اشـتباه كرديم.«7 بماند كه اين زير سـؤال بـردن حركت نظام 
در ده سـال گذشـته از سـوی آقای منتظری بعدها به مدت طوالنی تری 
از سـوی اصالح طلبـان و پـس از آن امـروز از زبـان برخـی دولتمـردان 
بـا عـدد 38 سـال می شـنويم! و تكـرار يک رويكـرد و بينـش در مقابل 
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نظـام و رهبـری نيسـت امـا در آن مقطع آقـای منتظری عرصة نبـرد حق با 
باطـل را بـا خط كـش زمينـی اندازه گيـری كـرده و در كنـار سـخن گفتن از 
منـزوی شـدن نظـام و مـردم به خاطر پافشـاری بر سـر اصول! به سـراغ نقد 
صـدا و سـيما، زندانی شـدن افـراد، ضـرورت آزادی بيان، دسـت برداشـتن از 
پرونده سـازی، دعوت به بازگشـت افراد منـزوی! از داخل و خـارج به مديريت 
كشـور! می رود.8 و دانسـته و يا ندانسته، خواسـته و يا نخواسته، خواص جامعه 
و مـردم را متوجـه جريانـی كـرد كـه در پـس سـر دادن شـعارهای جـذاب و 
انقالبـی، در مبنـا بـا امـام راحـل نگاهـی متفـاوت دارد؛ نگاهـی كه همه 
چيز را براسـاس معادالت مادی و منفعت طلبانه اين جهانی تفسـير و تحليل 
می كنـد؛ حتـی جهـاد در راه خـدا و خونـی كـه بـرای خـدا بـه زميـن ريخته 
می شـود و انقالبـی كـه بـرای خـدا برپـا شـده اسـت؛ جريانی كـه هم اكنون 
هـم با همـان نگاه و همان شـعارها تمام قد در مقابل رهبـری معظم انقالب 
صف آرايـی كـرده اسـت و همان سـخن های آقای منتظـری را دربـارة صدا و 

سـيما و زندانی شـدن افـراد و... مطـرح می كند.
امـام راحـل نگاه آقای منتظـری و منتظری های آينـده در دهه های بعد از 
انقـالب را بی پاسـخ نگذاشـتند و در تاريخ 67/12/3 در ضمـن پيام به مراجع، 
روحانيـون، مدرسـين، طـالب و ائمه جمعه و جماعـات به اظهارات او پاسـخ 

گفتند:
»مـن در اين جـا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسـران و فرزندان 
شـهدا و جانبـازان بـه خاطـر تحليل هـای غلـط ايـن روزهـا رسـماً معـذرت 
می خواهـم و از خداونـد می خواهـم مـرا در كنـار شـهدای جنـگ تحميلـی 
بپذيرد. من در جنگ يک لحظه هم نادم و پشـيمان از عملكرد خود نيسـتم. 
راسـتی مگـر فرامـوش كرده ايـم كـه مـا بـرای ادای تكليـف جنگيده ايـم و 
نتيجـه، فـرع آن بوده اسـت... تحليل اين مطلب كه جمهوری اسـالمی ايران 

چيـزی بـه دسـت نيـاورده و يا ناموفـق بوده اسـت، آيا جز به سسـتی نظام و 
سـلب اعتمـاد مردم منجر نمی شـود؟ تأخير در رسـيدن به همه اهـداف دليل 
ايـن نمی شـود كـه مـا از اصـول خود عـدول كنيـم. همه مـا مأمور بـه ادای 

تكليـف و وظيفه ايم، نـه مأمور بـه نتيجه...«
امـام در پيـام بـه مهاجريـن جنگ تحميلـی هم بـه تاريـخ 1368/1/2 با 
بيـان ايـن نكتـه كـه »نفوذی هـا بارهـا اعـالم كرده اند كه حـرف خـود را از 
دهـان سـاده  انديشـان موجـه می زنند«، تفـاوت دو نـگاه از سـوی دو جريان 
در داخـل نظـام را اين گونـه بـه تصوير كشـيدند: »مـا بايد تمام عشـقمان به 
خـدا باشـد نه تاريخ!« بـه عبارتی، از مهدی هاشـمی دهه هـای آينده انقالب 
در كنار مسـؤوالن سـاده لوح پرده برداشـتند و درواقع به مسـأله سـاده لوحان و 
نفوذی هـا بـه صورت حركتـی جريانـی در دل نهضت و انقالب نـگاه كردند.

امـام راحـل به خوبی می دانسـتند تسـلط اين جريـان و اين نگاه بـر اركان 
نظـام اسـالمی حتـی در كوتاه مـدت بـه انحـراف در اصـول می انجامـد و از 
نظـام اسـالمی جز پوسـته و نامی باقـی نمی گـذارد؛ از اين رو قاطعانـه در نامة 
1368/1/6 آقـای منتظـری را از سـمتش عـزل و در پاسـخ به نامـة او در تاريخ 
1368/1/8 بـا توصيه هـای اخالقـی علمـی و سياسـی به ايشـان با بيـان اين 
نكتـه كه »در اسـالم، مصلحت نظام از مسـائلی اسـت كه مقـّدم بر همه چيز 
اسـت و همه بايد تابع آن باشـيم« جامعة اسـالمی را به وظايف خود آگاه كردند 
و در تاريـخ 68/1/26 خطـاب به نمايندگان مجلس شـورای اسـالمی و وزرا به 
روشن شـدن ايـن ماجـرا آن هم تا اندازه ای در آينده نويد دادند كه متأسـفانه اين 
ـ چه در خصوص  امـر تاكنـون آن گونه كه امام راحل درصدد تحقـق آن بود 
شـخص مهدی هاشـمی به عنوان »نماد نفوذ« و چه شـخص آقای منتظری 
بـه عنـوان نماد خـواص ضربه پذير هـم از لحاظ گرفتـار آمدن در »محاسـبات 

ـ تحقق نيافته اسـت. غلـط« و هـم متأثـر از »داده های غلط« 
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بـه نظـر می رسـد جريانـی كه در تـالش برآمـد در آن مقطـع نامة 5
1368/1/6 امـام پخش نشـود و بسـاط جريان عقالنيت منهای 
معنويـت و عرفان برای هميشـه به عنوان جريـان مطرود از صفحة 
سياسـت كشـور و نظام جمع نشـود، به خوبی توانسـت نامة 1368/1/26 امام 
را نيـز در گمنامـی و مظلوميت قرار دهد. بازخوانی نقد ده سـاله نظام از سـوی 
آقـای منتظـری بـا نگاه عقالنيـت زمينی با دفـاع امـام راحل از اين ده سـال 
براسـاس عقالنيـت االهی آن هـم با نيل به دسـتاوردهای فراوان در كشـور، 
منطقـه و جهـان و شـفاف شـدن ماجـرای اين تقابـل در دو سـال آخر حيات 
امـام چنـان اهميتـی دارد كـه رهبر معظم انقـالب در روزهـای پايانی ماه 
مبـارك رمضـان 1395 در جمـع دانشـجويان و تشـكل های دانشـجويی، با 
مقايسـة ده سـال نخسـت انقـالب بـا ده سـال كنونـی از پيچيده تـر و درهم 
تنيده تـر بـودن ايـن دهـه و نيز ايسـتادگی خـود و اعتمـاد به مردم زير سـاية 
ايمـان بـه خـدا و توكل بر او در برابر همة دنيای شـرق و غرب سـخن گفتند 
و در خـرداد سـال 1396 و در ديـدار با دانشـجويان در رمضـان 1396 حركت 
و مواضـع امـام راحـل در دهه شـصت را عيـن عقالنيت ناميدنـد؛ آن هم 
عقالنيتـی سرچشـمه گرفتـه و آميخته بـا تـوكل و تعبد و معتقـد به نصرت 
االهـی كـه اگـر خـواص آن روز توجـه خاصـی بـه نامـة 1/26 امـام و رابطة 
آن بـا نامـة 1/6 و تقابـل دو نـگاه و دو جريـان در دهـة اول انقـالب مبـذول 
می داشـتند، نـه امـام و نظام در دهـة اول انقالب مظلوم می مانـد و نه رهبری 
در ايـن سـه دهه می بايسـت بـار كارهـای نكرده دهة نخسـت انقـالب را از 
سـوی متوليـان سياسـی و فرهنگـی بر دوش كشـد. اشـارة رهبـری انقالب 
در جمـع دانشـجويان كـه معظم لـه آنـان را رئيس جمهورهـا و نماينـدگان و 
مسـؤوالن آينـده ناميـد، به اين كـه امام راحـل از عقالی بزرگ جهـان بودند 
و عقالنيـت اقتضـا می كنـد در مقابـل آمريكا ايسـتاد، تفـاوت ايـن دو نگاه را 

می رسـاند. نگاهـی كـه عقالنيت را در تسـليم و كنـار آمدن با نظام سـلطه و 
منفعت هـای مـادی و ظاهری به تحليـل می گذارد با نگاهـی كه عقالنيت را 
در معاملـه بـا خـدا و انجام تكليـف می داند كه ثمـرات مادی هم در پـی دارد. 
امروزه سـخنرانی ها و مواضع برخی كاماًل شـبيه و منطبق با سـخنرانی آقای 
منتظـری در 67/11/22 اسـت كه ايسـتادگی رهبـری و مـردم را در دهه اول 
انقـالب زير سـؤال می برد و پاسـخ رهبری انقالب هم كاماًل شـبيه پيام امام 
راحـل اسـت كـه در تاريخ 67/12/3 اسـت و كسـانی در كنار رهبـری و مردم 
ايسـتاده اند كـه قائل به عقالنيت مبتنی بر معنويت و عرفـان و تكليف مداری 
و معتقـد به نصرت االهی هسـتند. امروز كسـانی زمزمة نقـد عملكرد نظام و 
ايجـاد تحـول و تغيير براسـاس معادالت جهانی سـرمی دهند كه انتسابشـان 
بـه جريانـی كه عرصه سياسـت و اجتماع را جايی برای عـرض اندام معنويت 
و عرفـان و دلبسـتن بـه امدادهای االهی و غيبی نمی دانند، آشـكار اسـت. به 
نظـر می رسـد جريانـی كـه امروزه پا بـه عرصه مديريت كشـور نهاده اسـت، 
بيش تـر مجـری مبانـی آقای منتظری و بيـت آقای منتظری اسـت؛ هر چند 

در شـعار، خـود را مريـد امـام و خط امامـی معرفی كند.

 پی نوشت ها
1. ر.ك: نامة 68/1/6 امام راحل به شخص آقای منتظری.

2. ر.ك: به سـخنرانی 79/9/6 آيت اهلل محمدی گيالنی به نقل از آيت اهلل ری شـهری )سـنجه 
انصاف، ری شـهری، نشـر دارالحديث، تهران، صفحه 16 و...(

3. مهـدی هاشـمی در اعترافاتـش می گويـد »ضعـف تعبـد و معنويـت و پرداختن بـه تعقل و 
تجزيـه و تحليـل و اين كـه همه چيـز را با منطق تعقلی بايـد فهميد كه به دنبـال اين اعتراف 
فكـری سـخنان مقـام واليت فقيـه را نيز با انديشـه و عقل خودم می سـنجيدم و نتيجه گيری 

می كردم«)بن بسـت، ج اول، ريشـه های انحـراف، ص 165(.
4. »مـا رهنمودهـای حضـرت امـام را و موضع گيری هايشـان را در مسـائل مختلف اجتماعی 
سياسـی خـود مـن ايـن طـوری بودم كـه وقتی حجـت می دانسـتيم كه بـه عقل خـودم اين 

نظريـات درسـت دربيايد.)بن بسـت، ج اول، ريشـه های انحـراف، ص 165(
5. »بـه تعقـل خودمـان مراجعـه می كرديـم، يک سـری آفت هـای واقعـی انقـالب را در پناه 
ايـن مكتـب تعقلی مطلـق می كرديم، بـزرگ می كرديم، يک سـری چيزهايی كـه آفت نبوده 
واقعـاً بـرای انقـالب، بـا توجـه بـه اين كه مثـاًل برای نيـروی خودمـان آفت بـوده، ايـن را باز 
تعقـاًل مطلـق می كرديم بزرگ می كرديم.« )بن بسـت، ج اول، ريشـه های انحـراف، ص 168(

6. صحيفه امام، ج 21، صص 88 و 89
7. صحيفه امام، ج 21، ص 94و95.

8. پيوست شماره 162، كتاب خاطرات آيت اهلل منتظری.
9. خاطرات سياسی، ری شهری، صفحات 260و261.

10. همان.

 امـروز کسـانی زمزمـۀ نقـد عملكـرد نظـام و ایجـاد تحـول 
کـه  سـرمی دهند  جهانـی  معـادالت  براسـاس  تغییـر  و 
انتسابشـان بـه جریانـی کـه عرصـه سیاسـت و اجتمـاع را 
جایـی بـرای عـرض انـدام معنویـت و عرفـان و دلبسـتن بـه 
امدادهـای االهـی و غیبـی نمی داننـد، آشـكار اسـت. به نظر 
می رسـد جریانـی کـه امـروزه پـا به عرصـه مدیریت کشـور 
نهاده اسـت، بیش تر مجـری مبانی آقای منتظـری و بیت آقای 
منتظـری اسـت؛ هر چند در شـعار، خـود را مریـد امام و 

خـط امامـی معرفـی کند.
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جهانی شدن و اخالق سکوالر کارگزاران
 

امـروزه غربی هـا در حالـي بحـث دهکده جهانـی را مطرح مي کنند که در سـوي دیگـر، بحث انتظـار و حرکت به سـوي جامعة توحیدي 
بـر پایـة دکتریـن مهدویـت در جامعة اسـالمي به صـورت گسـترده در حال مطرح شـدن اسـت. در کنار موضوع جهاني شـدن، پرسـش 
مهمـی وجـود دارد کـه ذهن هـای اندیشـه وران را بـه خود مشـغول کـرده اسـت و آن این که: انسـان ها از یک پـدر و مادرنـد؛ اما روابط خویشـاوندي 
و نسـبي بـا فاصله هـاي زیـاد در سـطح جامعـة بزرگ نمي تواند همبسـتگي اجتماعي را شـکل دهـد، تنها پدر و مـادر واحد داشـتن)آدم و حـوا( براي 
ایـن همبسـتگي کافـي نیسـت؛ چراکـه در موارد بسـیار زیاد بـه دالیل گوناگـون میان افـراد و گروه هـاي اجتماعي، گسسـت رخ می دهد و بـه تبع آن 
برخوردهـا و خونریزي هایـي شـکل می گیـرد. از این روسـت که پرسـیده می شـود: روابـط و مناسـبات در جامعة بـزرگ جهاني براسـاس چه اصولي 
بایـد تنظیـم شـود و نهادهـاي سرپرسـتي کننده جامعة جهاني برپایه چه اصولي باید شـکل  گیرند تا بتوان در جامعة بشـري به همبسـتگي دسـت یافت؟ 

این جاسـت کـه دو دیـدگاه در تقابـل با یکدیگر پـا به عرصـه مي گذارند.

اشـاره

Globalization
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 مفهوم جهاني شدن براساس قرائت نظام سلطه
تعبيــر »جهاني شــدن« در فارســي در برابــر واژة Globalization بــه كار 
ــد  ــوم اجتماعــي جدي ــي در عل مــي رود. ايــن مفهــوم كــه ســابقة چندان
ــة 80  گســترش  ــط ده ــرح و از اواس ــة 1960 مط ــدود ده ــدارد، از ح ن
ــور  ــي و ام ــائِل سياس ــگراِن مس ــر پژوهش ــوي بيش ت ــت، و از س ياف
بين الملــل بــراي توصيــف وضعّيــت كنونــي حاكــم بــر نظــام بين الملــل 
ــدي  ــاي فراين ــه معن ــدن ب ــر، جهاني ش ــن تعبي ــي رود. در اي ــه كار م ب
ــه گســترش  اجتماعــي اســت كــه از مدت هــا پيــش آغــاز شــده و رو ب
ــر  ــادي و سياســي كــه ب ــي، اعتق اســت، و در آن قيد و بندهــاي جغرافياي
روابــط اجتماعــي و فرهنگــي ســايه افكنــده اســت از بيــن مــي رود. واژة 
جهانــي شــدن، حركــت بــه ســوي جامعة جهانــي واحــد را نويــد مي دهــد 
كــه در آن، يــک فرهنــگ )كــه در آن مرزهــاي اعتقــادي وجــود نــدارد و 
بــه زعــم آنــان از جامعــة بشــري ايدئولوژي زدايــي شــده اســت( و يــک 
كدخــدا )كــه بــه زعــم آنــان نظام ســلطه غربــي به رهبــري آمريكاســت( 
در سراســر ســيارة زميــن مســتقر خواهــد شــد و براســاس ايــن ســلطة 
فرهنگــي، سياســي و اقتصــادي، حــدود و ثغــور جغرافيايــي و اســتقالل 
ــاي امروزيــن آن، از بيــن خواهــد  ــه معن سياســي و تفــاوت فرهنگــي ب
ــي  ــة خيل ــا فاصل ــه ب ــرادي ك ــان اف ــاط مي ــه ارتب ــن جامع ــت. در اي رف
ــايه ها  ــان همس ــِي مي ــان راحت ــه هم ــد ب ــي مي كنن ــم زندگ دور از ه
ــده  ــه ش ــددي ارائ ــيرهای متع ــدن تفس ــه از جهاني ش ــود،  البت ــد ب خواه
ــد و  ــادي مي دانن ــردي اقتص ــده رويك ــور عم ــي آن را به ط ــت؛ برخ اس
آن را بــا گســترش تجــارت آزاد و پذيــرش اصــول اقتصــادي ليبراليســم 
و ســرمايه داري متــرادف مي داننــد، عــده ای ديگــر بــر مفهــوم سياســي 
ــي  ــدن دمكراس ــارت از فراگيرش ــدن را عب ــده ، جهاني ش ــز ش آن متمرك
ليبــرال و كم رنگ شــدن حاكميــت ملــي كشــورها مي داننــد، و گروهــی 
بــر گســترة جهاني شــدن و افزايــش ارتباطــات و وابســتگي هاي متقابــل 
و شــدت روابــط بين المللــي تأكيــد مي كننــد، اّمــا بايســتی دقــت داشــت 
ــی  ــت و تفســير نظــام ســلطه، مفهوم ــه جهاني شــدن براســاس قرائ ك
ــده  ــي توجيه كنن ــورت ضمن ــه ص ــه ب ــت ك ــر اس ــدي و فراگي چندبع
گســترش جبــري فرهنــگ و ســلطة اقتصــادي، سياســي، ارتباطــي نظــام 

ســلطه و جامعــة ســرمايه داري اســت.1

ــان و  ــلطه، جري ــام س ــير نظ ــا تفس ــدن ب ــاس جهاني ش ــن اس ــر همي ب
ــه  ــت ك ــده اس ــي و هدايت ش ــي تحميل ــا جريان ــي و ي ــدي طبيع رون
ــه جامعــه  ــه عنــوان رونــدی طبيعــي ب نظــام ســلطه می كوشــد آن را ب
ــاي  ــردن مرزه ــن ب ــا از بي ــه ب ــه ای ك ــد؛ به گون ــن كن ــل تلقي بين المل
اعتقــادي و هضــم ديگــران در خــود و تحميــل نظام فرهنگــي و اعتقادي 
ليبراليســم در ســايه تهاجــم فرهنگــي و تنظيــم روابــط براســاس پذيرش 
ــار از  ــاي در اختي ــري از ابزاره ــكا و بهره گي ــي آمري ــدرت اول آن يعن ق
جملــه فشــارهاي اقتصــادي، نظامــي، سياســي و فرهنگــي و زمينه هــاي 
موجــود در جامعــة هــدف هماننــد وجــود نخبــگان وابســته يــا مرعــوب، 

ســيطرة خــود را بگســتراند.
در برابــر قرائــت نظــام ســلطه از جهاني شــدن، قرائــت دينــي اســالم ناب 
وجــود دارد. در ايــن قرائــت، جامعــة جهانــي و حكومــت واحــد، براســاس 
ــدف  ــا ه ــان ها ب ــة انس ــوي هم ــح معن ــادي و مصال ــح م ــن مصال تأمي
رســيدن بــه كمــال فــردي و اجتماعــي و تحقــق جامعــة ســالم، عدالــت 
ــش و  ــر، آرام ــت فراگي ــل، امني ــح بين المل ــي، صل ــاه عموم ــر، رف فراگي
ســعادت و... فــرض ايده آلــي اســت كــه اســالم بــراي تحقــق آن تحــت 
ــترش  ــا گس ــا ب ــد ت ــد و مي كوش ــالش مي كن ــت ت ــن مهدوي دكتري
فرهنــگ انتظــار، بــه ايــن جامعــة واحــد جهانــي دســت يابــد. بديهــی 
ــي، فرهنگــي  ــاد سياســي، حقوق ــي جهاني شــدن در ابع اســت در صورت
ــتعدادهاي  ــو اس ــه از يک س ــد ك ــری درســت مي ياب و اقتصــادي، تصوي
فطــري مشــترك اثبــات شــوند و از ســوي ديگــر اين اســتعدادها همســو 
ــي  ــت واقع ــه هوي ــند ك ــي باش ــل اخالق ــح و فضاي ــای صحي ــا باوره ب
ــي  ــاب؛ جهان ــد اســالم ن ــارت ديگــر، از دي ــه عب انســان را مي ســازند. ب
شــدن، منــوط بــه همبســتگي اجتماعــي اســت و مهم تريــن عامــل در 
پيدايــش جامعــة بــزرگ و همبســتگي جمعــي عامــل فطــري، وحيانــي 
و عقالنــي اســت كــه مي تــوان بــر محــور آن، منافــع مــادي و معنــوي 
اعضــا را تأميــن كــرد؛ در ايــن صــورت اســت كــه مي تــوان تصويــری 

درســت از جهانــي شــدن ارائــه كــرد.
حــال بــا در نظــر گرفتــن دو قرائــت جهاني شــدن از ديــدگاه نظام ســلطه 
و اســالم نــاب بايســتی بــه ايــن نكتــه اشــاره كــرد كــه از ديــد اســالم 
ــاب، مســير اصلــي جهاني شــدن همــان گســترش فرهنــگ »صــراط  ن

 

جهانی شدن و اخالق سکوالر کارگزاران

 جهاني شـدن با تفسـیر نظام سـلطه، جریان و روندي طبیعي و یا جریاني تحمیلي و هدایت شـده اسـت که نظام سـلطه می کوشـد آن 
را بـه عنـوان رونـدی طبیعـي بـه جامعه بین الملـل تلقین کند؛ به گونـه ای که بـا از بین بـردن مرزهاي اعتقـادي و هضم دیگـران در خود 
و تحمیـل نظـام فرهنگي و اعتقادي لیبرالیسـم در سـایه تهاجم فرهنگي و تنظیم روابط براسـاس پذیرش قـدرت اول آن یعني آمریكا و 
بهره گیـري از ابزارهـاي در اختیار از جمله فشـارهاي اقتصادي، نظامي، سیاسـي و فرهنگي و زمینه هاي موجـود در جامعۀ هدف همانند 

وجود نخبگان وابسـته یا مرعوب، سـیطرة خود را بگسـتراند.
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مســتقيم« اســت كــه انســان ها بــه صــورت طبيعــي و براســاس فطــرت 
ــه ســمت آن  ــت ب ــي در نهاي ــي و تشــريعي االه انســاني و ارادة تكوين
ــت نظــام  ــا قرائ ــد كــرد و مســير ديگــر )جهاني شــدن ب حركــت خواهن
ســلطه(، برخــالف فطــرت انســاني و ارادة تكوينــي و تشــريعي االهــي 
ــة  ــه جامع ــود را ب ــي، خ ــان طبيع ــد برخــالف جري ــه مي خواه اســت ك
ــش و  ــوري دو بين ــش مح ــه نق ــت ك ــد. اين جاس ــل كن ــي تحمي جهان
دو نــگاه كارگــزاران نظــام ســلطه و كارگــزاران حكومــت دينــي آشــكار 

مي شــود.
بهتريــن راهــكار نظــام ســلطه بــرای تحميــل قرائــت خــود از 
و  ليبرال ســكوالر  فرهنــگ  نفــوذدادن  و  تحميــل  جهاني شــدن، 
ــل  ــط عوام ــكا توس ــي آمري ــلطة سياس ــرش س ــردن پذي ــزه  ك تئوري
ــلطه  ــام س ــيطرة نظ ــن س ــاده صاف ك ــت ج ــه در حقيق ــود  اســت ك خ
ــا  ــان ب ــان آن ــون انســاني و اســالمي هســتند و از زب ــع گوناگ ــر جوام ب
ــت  ــن قرائ ــد كــه اي ــه جوامــع بشــري می قبوالن ــل ب ــواع لطايف الحي ان
از جهاني شــدن، گريزناپذيــر و غيرقابــل تغييــر اســت. بــه عبــارت ديگــر، 
كارگــزاران ســكوالر بــه دنبــال فراگيركــردن آموزه هــاي سكوالريســتي 
ــا هــدف  ليبراليســم در ســاحت هاي اقتصــادي، فرهنگــي و سياســي  ب
مشروعيت بخشــيدن بــه ســلطه و هژمونــي غرب)آمريــكا( هســتند و بــا 
ــک  ــدن را ي ــت از جهاني ش ــود، قرائ ــوال موج ــاع و اح ــه اوض ــه ب توج
ــن  ــر اي ــد و ب ــي مي كنن ــر تلق ــد اجتناب ناپذي ــي و فراين ــان طبيع زايم
باورنــد كــه نظــام ســرمايه داري ليبــرال بــه ســردمداري آمريــكا آخريــن 
ــا  آن،  ــت ب ــوع مخالف ــر ن ــه ه ــان اســت ك ــي جه ــة نظــام مديريت حلق
شــناكردن در جهــت مخالــف و محكــوم بــه فنــا خواهــد بــود. در ايــن 
تلقــي، بــراي ترقــي و توســعه الگويــي جــز الگــوي غــرب و راهــي جــز 
يافتــن جايــي در قطــار پيشــرفت غربــي و ســوار شــدن بــر آن و خــود 
ــزاران  ــدارد. كارگ ــود ن ــردن وج ــكا تعريف  ك ــع آمري را در چارچــوب مناف
ــن  ــد كــه اي ــد دريابن ــا اندكــی تامــل و ژرف نگــری مي توانن ســكوالر ب
ــو  ــتعمار ن ــت ديگــري از امپرياليســم و اس ــت از جهاني شــدن، قرائ قرائ
اســت كــه بايســتی از آن پرهيــز كــرد؛ زيــرا بــه هــر انــدازه كــه بــا ايــن 
برداشــت از جهاني شــدن رابطــه داشــته باشــيم بــه همــان ميــزان زيــان 

ــد. خواهيــم دي
ــزاران و  ــلطه در كارگ ــام س ــوذ نظ ــد نف ــي فراين ــم چگونگ ــراي فه ب
ــای  ــه اعتراف ه ــت ب ــي اس ــان كاف ــي آن ــي و سياس ــتحالة فرهنگ اس
كيانــوش تاج بخــش يكــي از جاسوســان جنــگ علــم توجــه كنيــم، وی 

ــد: ــاره مي گوي ــن ب در اي
ــور  ــوز حض ــكا در آن هن ــه آمري ــورهايي ك ــه در كش ــتحضريد ك »مس

ــكا در  ــع آمري ــي پيشــرفت مناف ــل اصل ــراق( عام ــد ع رســمي دارد)مانن
حــوزة تغييــر رژيم هــا وارد كــردن دمكراســي غربــي يــا بــه لفــظ ديگــر 
پــروژه برانــدازي نــرم بــه عهــدة يــک نهــاد بــه عنــوان NED مخفــف 
»صنــدوق حمايــت از دمكراســي« اســت اّمــا در كشــورهايي ماننــد ايران 
كــه آمريــكا در آن حضــور رســمي نــدارد، ايــن برنامــه پيشــبرد منافــع 
آمريــكا از حوزه هــاي ديگــر پيگيــري مي شــود؛ ايــن حوزه هــا عبارتنــد 

از:
1. حوزه هاي پنهان شامل سرويس هاي اطالعاتي مانند »سيا« 

ــه  ــنگتن ك ــون در واش ــز ويلس ــد مرك ــان مانن ــه پنه ــاي نيم 2. حوزه ه
ــتند و از  ــته هس ــكا وابس ــي آمري ــرويس هاي اطالعات ــه س ــو ب از يک س
ســوي ديگــر كامــاًل بــا دولــت آمريــكا در ارتبــاط و هماهنــگ هســتند و 
در پوشــش فعاليت هــاي تحقيقاتــي، علمــي و ســمينارهاي دانشــگاهي 

ــد. ــو مي برن ــتحاله را جل ــدازي و اس ــاي بران ــن برنامه ه اي
3. حــوزة  ســوم در ايــن مجموعــه، بنيادهــا و نهادهــاي كامــاًل آشــكار 
ماننــد بنيادهــاي كارنگــي، راكفلــر  و به ويــژه بنيــاد ســوروس هســتند.
ــه توجــه داشــت كــه همــه ايــن ســه حــوزه در  ــه ايــن نكت بايســتی ب

ــا يكديگــر هماهنــگ هســتند.2 ــران ب ــل اي شــرايطي مث
طــرح موضــوع جهاني شــدن بــا قرائــت آمريكايــي و ناچــاري كشــورها 
در پذيــرش آن توســط كارگزارانــي ســكوالر در داخــل كشــور در مقطعــي 
ــتگاه  ــق آن در دس ــت و از طري ــرار گرف ــري ق ــدف پيگي ــان، ه از زم
ــة  ــران جامع ــازان و تصميم گي ــباتي تصميم س ــتگاه  محاس ــري و دس نظ
ــوش جهان بخــش در  ــت. كيان ــوذ و دســتكاري صــورت گرف هــدف، نف
ــه چگونگــی نفــوذ در بيــن كارگــزاران،  ــا اشــاره ب اعتراف هــای خــود ب
ــه  ــد ك ــريح می كن ــد تش ــت بن ــه و هف ــت الي ــد را در هف ــن فراين اي

ــد از: عبارتن
1. شناســايي و جــذب نخبــگان، شــامل شناســايي افــراد و نخبگانــی كــه 
ــا نهادهــاي حوزه هــاي مختلــف آمريكايــي  ــه همــكاري ب ــد ب عالقه من

و اروپايــي هســتند.
ــي  ــاي عمليات ــي پروژه ه ــق معرف ــازي از طري ــازي و نهادس 2. شبكه س

ــا توده هــا. ــا يكديگــر و ب ــا هــدف وصــل كــردن نخبــگان ب ب
ــاي  ــي، جزوه ه ــاي آموزش ــق كارگاه ه ــوا از طري ــردن محت ــر ك 3. پ
نشســت هاي  و  ســمينارها  نتايــج  پژوهــش،  مطالــب،  مختلــف، 

جهاني شــدن(  موضــوع  گوناگون)هماننــد 
ــه  ــق س ــام از طري ــتون هاي نظ ــه و س ــه پاي ــه ب ــارم، حمل ــه چه 4. پل

ــات. ــوع عملي ن
ــا و  ــه باوره ــه ب ــا ك ــن معن ــه اي ــروعيت زدايي ب ــق مش ــف( از طري ال
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اعتقادهــاي مــردم حملــه مي شــود)همانند ســند 2030( از طريــق 
ــه  ــي ب ــي و مشروعيت بخش ــناد بين الملل ــای اس ــه امض ــردن ب وادارك

مشــروعيت زدايي از باورهــا و اعتقــادات
ب( اعتبارزدايي از طريق ناكارآمد جلوه دادن مسؤوالن و دولت

ــا  ــق شــايعه پراكني، تهمــت زدن، و... ب ــي از طري ــات اعتمادزداي ج( عملي
ــد  ــه اول از فراين ــن چهــار پل ــردم از نظــام، اي ــر در م هــدف ايجــاد تنف
كلــي درواقــع زمينه ســازي اســت بــراي رســيدن بــه يــک هــدف خــاص 

كــه آن پلــة پنجــم اســت.
ــه دو  ــه ب ــيم جامع ــت. تقس ــه اس ــازي جامع ــم، دوقطبي س ــة پنج 5. پل
ــردم،  ــن م ــان جهاني شــدن، ايجــاد شــكاف بي ــان و موافق گــروه مخالف
ــكار  ــه اف ــورت ك ــن ص ــه اي ــي، ب ــكار عموم ــي اف ــدف جابجاي ــا ه ب
ــتفاده از  ــق اس ــلب و طري ــدس س ــي و مق ــّنتي، دين ــاي س و انگيزه ه
ــده تفكــر و اخــالق و احــكام  ــه وجــود آم ــدرن ب ســرماية اجتماعــي م

ــود.  ــن  ش ــت و جايگزي ــي تقوي ــي و غرب ليبرال
6. پله ششم مربوط به انتخابات است كه دو شكل دارد؛

ــكوالر  ــر ليبرال س ــت تأثي ــاي تح ــه نيروه ــي ك ــكل اول: در صورت ش
ــده، از درون  ــت ش ــوند، وارد دول ــات ش ــروزي در انتخاب ــه پي ــق ب موف
ــزار حكومتــي و قانونــي بــه ســمت تغييــر  ــا اســتفاده از اب حكومــت و ب
جامعــه و ارزش هــاي ســّنتي و همــراه كــردن آن هــا بــا فرهنگ ســكوالر 
و پيشــبرد منافــع آمريــكا و ســلطه آمريكايــي حركــت مي كننــد؛ چونــان 

حركــت گورباچــف در روســيه.
ــه  ــق ب ــرال ســكوالر موف ــر ليب ــاي تحــت تأثي ــر نيروه شــكل دوم: اگ

ــود.  ــرا مي ش ــم اج ــة هفت ــوند پل ــات نش ــروزي در انتخاب پي
ــراي  ــردم ب ــاندن م ــي، كش ــي مدن ــه نافرمان ــوت ب ــم؛ دع ــه هفت 7. پل
ــاي  ــردن در راهپيمايي ه ــركت ك ــن و ش ــا و ميادي ــع در خيابان ه تجم
غيرقانونــي و بــدون مجــوز كــه بــه اغتشــاش، خشــونت و به اصطــالح 
ــر روي  ــار آوردن ب ــتاي فش ــه در راس ــت جامع ــي امني ــم ريختگ ــه ه ب

ــد«3 ــردن می انجام ــيني ك ــراي عقب نش ــام ب نظ
ــدن، از  ــش جهاني ش ــلطه در پوش ــام س ــه نظ ــت ك ــدان معناس ــن ب اي

ــد؛ ــال مي كن ــدف را دنب ــه ه ــور س ــاي مذك ــق راه كاره طري
1. اســتحالة فرهنگــي 2. اســتحالة سياســي 3. نافرمانــي مدنــي. كــه همة 
ــا و  ــا نهاده ــزاران ســكوالر درون نظــام و ي ــن مراحــل توســط كارگ اي

ــرد. ــرون نظــام صــورت مي گي اقشــار ســكوالر بي
1. شــيوه اســتحالة فرهنگــي: از طريــق تأســيس رســانه هاي همگانــي، 
ــت  ــز تح ــاد مراك ــراها و ايج ــد فرهنگس ــي همانن ــه  و... نهادهاي روزنام
عنــوان دفتــر پژوهش هــاي فرهنگــي، جــذب نخبــگان و معرفــي 

ــه  ــاوري ك ــر غرب ب ــاعة تفك ــتي و اش ــدرن سكوالريس ــاي م ارزش ه
ــه آن  ــت و ب ــي حماي ــاي دولت ــاي ارگان ه ــق نفوذي ه ــاً از طري نهايت
ــه عنــوان تحــركات  مشــروعيت داده مي شــود و ديگــر ايــن حــركات ب

ــود. ــي نمي ش ــي تلق ــد امنيت ض
ــد:  ــه مي گوي ــن رابط ــش در اي ــوش تاج بخ ــه كيان ــه اين ك ــب توج جال
ــود  ــب ب ــان اصالح طل ــت جري ــران در دس ــهرداري ته ــه ش ــي ك زمان
»بســياري از اســاتيد اروپــا و آمريــكا كــه از متفكــران مهــم دمكراســي 
ــن از  ــي دي ــان جداي ــي و مبلغ ــام دين ــم نظ ــدان مه ــرال و از منتق ليب
ــراي  ــا ب ــران دعــوت مي شــدند ت ــه اي ــان ب ــد، توســط آن حكومــت بودن
ــات  ــه ســالن هاي اجتماع ــه ب ــوم ك ــراد عم ــگان، دانشــجويان و اف نخب
دعــوت شــده بودنــد، ســخنراني كننــد، عمــوم ايــن ديدگاه هــا در قالــب 
ــه و غيــره تبليــغ مي شــد كــه ايــن در واقــع  ســخنراني ها، كتــاب، مقال
ــه  ــال ادام ــد س ــه چن ــوده ك ــدت ب ــده دراز م ــه ش ــد نهادين ــک فراين ي

داشــت.
ــان  ــرات پنه ــق مذاك ــي از طري ــتحالة سياس ــي: اس ــتحالة سياس 2. اس
ــود  ــري مي ش ــف دوم« پيگي ــا »ردي ــوان »Tracr Two« ي تحــت عن
بــه ايــن صــورت كــه چهره هــاي سياســي مختلــف آمريــكا و ايرانــي در 
كشــورهاي اروپايــي بــراي تبــادل نظــر بــا يكديگــر برگــزار مي كردنــد 
هماننــد مالقــات برخــي از چهره هــاي سياســي هماننــد )م.خ( و )م،ج،ظ( 

بــا ســوروس.
3. نافرمانــي مدنــي: در فتنــه ســال 88 شــاهد آن بوديــم؛ مرحلــه اي كــه 
ــا پيش آمــدن رخدادهــاي گوناگــون سياســي اجتماعــي  نظــام ســلطه ب

ــد. ــت نمي كن ــز از آن غفل ــات هرگ ــژه در دوره انتخاب به وي
مجموعــه ايــن فراينــد نشــان می دهــد كــه موضــوع جهاني شــدن و يــا 
قرائــت نظــام ســلطه پــروژه اي اســت بــا فراينــد مشــخص، برنامه ريــزي 
شــده بــرای اســتحالة فرهنگــي و سياســي كشــورهاي ديگــر در چارچوب 
منافــع نظــام ســلطه كــه بــا دقــت در ايــن فراينــد مي تــوان بــه رابطــة 
ــت؛  ــت ياف ــزاران دس ــكوالر كارگ ــالق س ــدن و اخ ــگ جهاني ش تنگاتن
كارگــزاران ســكوالري كــه بــه گواهــي تاريــخ كشــورهاي ديگــر و چنــد 
دهــة گذشــته بــر همــگان ثابــت شــده اســت كــه جــز شــعار و دعــوت 
جامعــه بــه تســليم در برابــر نظــام ســلطه هنــر ديگــري نداشــته و ندارند.

پي نوشت  ها
1. عبدالرســول بيــات، فرهنــگ واژه هــا، صــص 246 تــا 248، نشــر مؤسســه فرهنــگ 

و انديشــه.
2. خبرگزاري تسنيم، اعترافات كيانوش جهان بخش.
3. خبرگزاري تسنيم ، اعترافات كيانوش تاج بخش.
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1»مـا از شـر رضاخـان و محمدرضـا خـالص شـديم، لكن از 

شـر تربيت يافتـگان غـرب و شـرق به ايـن زودی هـا نجات 
نخواهيـم يافـت! اين هـا برپادارنـدگان سـلطه  ابرقدرت هـا 

هستند...«2
ايـن كـه امـروز پـس از گذشـت نزديـک به چهل سـال از 
انقـالب، جريانـی در ايـران هسـت كـه بـه  صراحـت خود 
را ليبـرال می دانـد؛ ايـن كـه سـند 2030 آشـكارا حمايـت و 
امضـا می شـود و آقايـان در خيـاِل خـاِم تحفـظ هسـتند؛ اين 
كـه مذاكراِت هسـته ای را به  خودی  خود دارای افتخـار و ارزش 
می داننـد؛ و ايـن كه فـارغ از هر فرجامی)تلخ يا شـيرين( برجام را 
يـک دسـتاورد می داننـد؛ ايـن كه كاِم حضـرات با شـعار »مرگ بر 
آمريـكا« و »مـرگ بر اسـرائيل« تلخ می شـود؛ اين كـه در جمهوری 
اسـالمی ايـران شـعار »آزادی« مصـادره بـه غـرض و مـرِض عـده ای 
غرب زده می شـود؛ اين كه طيفی از روشـنفكران دينی می كوشـند قرائتی 
از دين به دسـت دهند كه مانعی بر سـر راه گسـترش مدرنيته نباشـد؛ اين 
كـه كربـال نـه درِس قيام و مقاومت كـه درِس مذاكره و سـازش می دهد 
و سـقيفه هنوز هم تحريف می شـود! اين كه جای شـهيد و جالد 
را عـوض می كننـد و ايـن كه... هيهات كه اين ليسـِت سـياه تمام 

شود! 
ايـن يعنی همان تربيت  يافتـگاِن برپادارنده  سـلطه  ابرقدرت ها، يعنی ادامه 
عقبـه ای بـه نام حلقه  كيـان، تا روشـنفكری دينـی، تـا اصالح گرايی، تا 

نهضـت ملـی، تا بـازرگان، تا مدرنيته، تا سكوالريسـم!
يعنی ريشـه اسالِم ماركسيسـتی را اگر خشـكانديم حاال نوبِت اسالِم ليبرالی 
اسـت. يعنی افسـوس كه در زمانه موشـک ها، در زمانه  وقاحِت دشـمن ها، و 
در زمانـه صراحـِت نيرنگ هـا، هنوز برای شـناخِت جريانی در حريـِم انقالب 
و زيـر سـايه اسـالم بايـد از مدرنيتـه و غـرب آغـاز كنيـم، از منشـأ و ريشـه 
»دوسـتانی كـه گاهـی دل شـان می لـرزد!«3 روبه روشـدن بـا رفتـار و گفتـار 
كارگزارانـی كه ريشـه در مبانـی سـكوالريزم دارد، ريشـه در غرب گرايی دارد 
كـه امـام راحل از روی كـردن به آن بـه روی كردگان 
بـه طاغـوت نـام بردنـد، روبـه رو شـدن بـا خصلـت 
مديرانـی كـه نمايانـدن سـيرت آنان سـهل و ممتنع 

الهام عباسی

 

پيامدهای  اخالق سکوالر
با نگاهی به تالش برخی در داخل نظام براي تن دادن به مطالبات نظام سلطه
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اسـت درسـت چون تعريف سـكوالريزم اسـت.
ارائـه تعريفـی دقيـق از مدرنيته به گـواهِ تعاريـِف متعدد، بعضـاً مغلق و حتی 
نامفهـوِم صاحبانـش، كاری سـهل و ممتنع اسـت. فـارغ از اين، فهِم نسـبِت 
سكوالريسـم با مدرنيته نيز گاه بر سـبيِل خطا بوده اسـت. سكوالريسـم آن 
چنان كه ممكن اسـت شـنيده باشـيم، يک ايسـم و مكتِب فكری نيست كه 
از دامان مدرنيته پديد آمده باشـد و از اين رو همسـنِگ ايسـم هايی ديگر چون 

ليبراليسم، سوسياليسم، كاپيتاليسم و... نيست.
بلكه سكوالريسـم خصلـِت ذاتِی مدرنيته و قـواِم غرِب مدرن اسـت. مدرنيته 
وضعيتی اسـت كه در آن بشـر بايد خود را از اسـتيالی هر قدرت غيربشـری 

آزاد سـازد و همـه  امور را خود متكفل شـود.4
بنابراين وضعيِت مدرن يعنی انسان را بر مسند دين نشاندن، و عقِل خودبنياِد 
بريـده از وحـی را مبنـای تـام و تمام امور دانسـتن. چنين رويكـردی دقيقاً به 
معنای التزام به سكوالريسـم نيز هسـت. انديشـه  سـكوالر، سـامان دهی به 
امـور مختلـف زندگی را شـأن عقل، منطـق، ادراك و صالحديدهای انسـان 
می دانـد و خـود را از اعتقـاد بـه خـدا يا هر امـر ماورايی ديگر بی نيـاز می بيند. 
مطابق تعريف فرهنگ آكسـفورد، »سكوالريسـم، نظريه ای اسـت درباره اين 
كـه اخـالق صرفاً بايد بر اموری مبتنی باشـد كه با سـعادت انسـان در حيات 
دنيـوی مرتبط بـوده و در اين بـاره، همه مالحظات اعتقـادی، همچون اعتقاد 
بـه خـدا و جهان آخرت كنار گذاشـته شـود.«5 قيد اخالق در ايـن تعريف، آن 
را از زمـره  نظريه هـاِی فلسـفی و معرفتی و... خارج می كنـد و به آن جايگاهی 
عام تـر می دهـد. عام تـر از ايـن جهت كه تقريبـاً همه امور زندگی بشـر بدين 
لحـاظ كه نسـبتی با ارزش داوری و سـنجش اخالقی دارنـد در حيطه  اخالق 
هـم وارد می شـوند. يعنی هركاری كه انسـان بـا اختيار و انتخـاب خود انجام 
می دهـد، می توانـد از نـگاه اخالق هم بررسـی شـود. از اين رو سكوالريسـم 
منحصـر در يک قسـِم خـاص از امور مـادی و مكاتب مدرنيته نيسـت، بلكه 
شـأن دخالـت و حضـور در تمـام ايسـم های ديگـر و نيـز تمـام عرصه هـای 
زندگی بشـر، همچون سياسـت، اقتصاد، فرهنگ، هنـر، آمـوزش، و... را دارد. 
سكوالريسـم چـون جهـان را مـادی می فهمـد بـرای اداره جهـان، گـذراِن 
زندگـی، خوشـبختی و رفـاهِ خود شـأنی بـرای دخالِت ديـن، آخـرت و خدا در 
نظـر نمی گيـرد. اگرچـه در عين حـال آن ها را انـكار يا طـرد نمی كند بلكه با 

جديـت دست شـان را از ايـن امـور كوتـاه می كند.
از ايـن رو اساسـاً خوانِش غرِب مـدرن بدون فهمی از سكوالريسـم، و حتی با 
فهمـی كـه ايـن دو را مسـتقل از هـم می بيند، يا ممكن نيسـت و يـا صواب 
نيسـت. بـه عبارتـی، اگـر وضعيِت مدرن غيـر از عقـل و غير از انسـان، هيچ 
مرجـِع ديگـری را بـرای دخالت در امور جهان شايسـته نمی دانـد الجرم دين 
بايد خانه نشـين شـود! و خانه نشـينِی دين يعنی سكوالريسـم. يعنی نمی شود 
هـم مدرنيتـه را پذيرفـت و هم دين داری بـا قرائِت ديِن اصيـل و حقيقی را. 

آن چـه در ايـن جـا اهميـت دارد ايـن اسـت كـه سكوالريسـم يـک مكتـب 
سياسـی يـا يـک پيامد از دوراِن مدرن نيسـت كه كسـی بتوانـد ادعا كند من 
مدرن هسـتم اما سـكوالر نيسـتم. سكوالريسـم تهمتی نيسـت كه به يک 
طرفـدارِ مدرنيته نسـبت داده شـود بلكه چون اساسـاً قرائـِت مدرنيته  منهای 
سكوالريسـم قرائتـی معيـوب و بيمـار اسـت، طرفـداران و مدافعـان آن هم 
منهای انديشـه  سـكوالر قابِل تصور نيستند. سكوالريسـم يک شيوه  زندگی 
اسـت، نوعـی تفكر و جهان بينی اسـت كـه در ذاِت غرب مدرن تنيده شـده و 
در تک تـک امـور زندگـی جـاری می شـود. يعنی يک نـگاه و تلقـی از جهان 
اسـت كه در سياسـت، در فرهنگ، در اقتصاد، در علم، در سبک زندگِی فردی 

و اجتماعـی و در همـه چيـز تاثير می گـذارد. غرِب مـدرن در قرن هـای 14 و 
15 ميـالدی در مسـيری می تاخـت كـه در نهايت چيـزی از دين و حاكميت 
ديـن باقـی نماند. حاكميـت دين جای خود را به حاكميت انسـان و قانون خدا 
جـای خـود را بـه قانـوِن عقِل محـض انسـان داد. و آن چه از ديـن باقی ماند 
تحـت تاثيـر تفسـيرهای مادی گرايانه و سـكوالر بـه خلوِت خانه ها كشـانده 
شـد. فرآيند اين خانه نشـينی نيز با شـعار اصالحـات و قرائت جديـدی از دين 
محقق شـد. پروتسـتان يا نهضت اصـالح دينی مطابِق تعريف جديـد خود از 
دين، شـاخه ای از مسـيحيت را معرفی كرد كه با قوانين و شـؤوِن عقِل مدرِن 
مادی گـرا سـازگار بـود و آن را تاييـد می كرد. بـرای نمونه، شـاخه های اصلی 
و مؤمنتـِر مسـيحی همچـون كاتوليـک و ارتدوكس كه از بقايای مسـيحيِت 
دوراِن ماقبـل مدرن هسـتند هنوز هم پديده ای چون همجنسـگرايی را تاييد 
نكـرده و به رسـميت نمی شناسـند اما پروتسـتانيزم بـر مبنای قرائـت و فهم 
جديـِد خود از مسـيحيت از حامياِن قانونی شـدن اين انحراف بـود. به عبارتی، 
عقالنيـتِ ابـزاری و ماديگرای انسـان مدرن كه پروتسـتان را مقّر دينِی جديد 
خود می داند، با تحريف مسـيحيت، ديگر مانعی برای رسـميت بخشـيدن به 
خواهش هـای مادی و نفسـانی و سكوالريسـتِی خويـش ندارد؛ زيـرا تلقی از 

دين در پروتسـتانيزم كاماًل سـكوالر و مادی اسـت.
ايـن تجربـه غربی ها برای برخی روشـنفكران داخلی كه منتقـد وضع موجود 
بودنـد و نوعـی ركـود و عقب ماندگـی را در خود حس می كردند، بسـيار قابل 
توجـه بـود. سـرازير شـدِن علـوم انسـانی و توجه نكـردن به بديل هـای قوی 
از ديـدگاه اسـالم، تفكـر و ايدئولوژی هـای غربـی را بـا عنواِن علوم انسـانی 
بيرقيـب سـاخت. بنابراين برخی گمان كردند پيشـرفت و تمـدن، تنها در گرو 
فهـِم دگرانديشـانه از ديـن ممكـن اسـت. از ايـن رو بـرای قرابـت بـه غرِب 
مـدرن بايـد و حتماً الزم اسـت كه قرائت از ديـن، قرائت از وحـی، و قرائت از 
هر آن چه در سـايه  دين تعريف و تشـريح شـده اسـت را به نفع مبانِی مدرن 

تغيير داد.
بـه عبارتـی روشـنفكرانی كـه در سـال های 58 تـا اواخـر دهـه شـصت بـه 
صراحـِت خودشـان افراطی های شـديداللحنی بودند، موسـوم به چپ سـّنتی 
كـه خواهـاِن رفتارهـای راديكالـی، قطـع رابطـه با آمريـكا، تاكيد بـر واليت 
مطلقـه  فقيـه، استكبارسـتيزی و امثالهـم بودنـد به تدريـج و در پِی آشـنايی 
بـا علوم انسـانی بـه بازتوليد خويـش پرداختند و اين بـار در قامِت طرفـداراِن 
اصالحـاِت جدی در دين، سياسـت، قدرت، فرهنگ و... خـود را مطرح كردند. 
آرمـان و انديشـه اصالحـات در ايـران كه آموخته غـرِب ليبرال بـود و حاال با 
تسـاهل و خودباختگی از آن ورِ بام افتاده بود، در ابتدا دين را از معنای راسـتين 
و قرآنـِی خـود تهی كـرد. به واقع اين طبيعی تريـن و ابتدايی ترين اقـدام برای 
حركـت به سـوی توسـعه، تمـدن و پيشـرفت در معنايی بود كـه قرن ها قبل 

غربی هـا بـا تعاريِف مادی و سـكوالر خـود آن را آغاز كـرده بودند.
از آن جـا كه اسـالم، نه تنها ديِن سـاكتی نيسـت بلكه ديِن مدعـی و انقالبی 
اسـت؛ بـرای حاكميـِت انسـان و عقالنيِت محض مـدرن يا بايـد دين حذف 
شـود و يا قرائت و تبيينی از آن ارائه شـود كه مزاحِم راهِ مدرن سـازِی ممالک 
جهـان سـومی كه هنـوز از دريچه  دين مسـائل را ميفهمند و تحليل می كنند 

وجود نداشـته باشد. 
بنابرايـن، فهـِم پوزيتيويسـتِی بـازرگان از قـرآن و انطباق هـای او ميـاِن علِم 
تجربـی و آيه هايـی از قـرآن در پِی گشـودِن مسـيری تـازه در فهـِم دين بود 
كـه البتـه مورد انتقاد شـديد علمـا و انديشـه وراِن حوزه علميه  زمـان خودش 
قـرار گرفـت. بعدتـر در دهـه هفتـاد، بزرگ ترين هجمهها و شـبهات به دين، 
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مقولـه پيامبری و عصمـت، وحی، تئوری واليت مطلقه  فقيه، فقه و شـريعت 
و امثالهـم مطـرح شـد. عمـده  ايـن نظريهپردازی هـا كـه در تضـاد مبنايی و 
جـدی بـا قـرآن، احاديـِث صريح و مبانِی اسـالمی قـرار دارند مبتنـی بر نگاِه 
سـكوالر به عالَم هسـتند؛ يعنـی نگاهی كه در پی تحريـف و بازخوانِی مجدد 

از عنصـر االهی و مقدس اسـت.
آرش نراقـی در مصاحبـه ای می گويـد: »جريـان نوانديشـی دينـی در جامعـه 
مـا شـامل سـه جريـان فرعی اسـت: اصـالح فكـر دينـی، بازسـازی دين و 
معنويت گرايـی فرادينـی. فضل الرحمـان از چهره هـای برجسـته اصالح فكر 
دينـی در جهـان اسـالم اسـت. در ايـران هـم كسـانی چـون آقای كديـور يا 
فنايی را می توان در اين گروه دانسـت. سـروش بعد از »بسـط تجربه نبوی« 
و شبسـتری بعـد از »قرائـت نبـوی از جهـان« از چهره هـای بازسـازی ديـن 
هسـتند. و ملكيـان را هم می توان چهره بارز معنويت گرايـی فرادينی در ايران 
دانسـت.«6به واقع اين هـا از مهم تريـن چهره های روشـنفكری هسـتند كه در 
دهـه هفتـاد و در حلقـه كيان، طـراح مباحث التقاطی در باب فهـم دين بودند 
و بـه جهِت حفظ نسبتشـان با غرب مدرن، مرّوج پلوراليسـم، نسـبيت گرايی، 

تسـاهل، سـازش، آزادی بيان و... بودند.
ايـن دوره ای اسـت كـه در آن »قبض و بسـط شـريعت« نگاشـته می شـود، 
فقـه مـورد انتقـاد جـدی قـرار می گيـرد و بـر اهميت عـرف تأكيد می شـود، 
پلوراليسـم دينـی مطـرح می شـود، و نظريه واليـت مطلقه  فقيه مـورد انتقاد 

می گيرد. قـرار 
بنابرايـن روشـن اسـت كـه در فهِم سـكوالرِ مثـاًل اصالحطلبانه از مسـائل، 
ديـن و سـعادت اخـروی، مرجع و محور نيسـت و مطابق آن چـه گفتيم، نبايد 
هم باشـد. سياسـت بايد حامـِی گفتمان، مذاكره و سياسـت درهای باز باشـد 
نـه استكبارسـتيزی و گفتمـاِن »آمريـكا هيچ غلطـی نمی تواند بكنـد«. زيرا 
استكبارسـتيزی تجلـی عينـِی تأسـی بـه قيـام عاشوراسـت و از ذاِت دين ما 
برميآيـد، تفكـر سـكوالر خواهـان محدوديـت و درنهايت حـذف اين حضور 
جـدِی ايدئولوژيـک و آرمان گرايانـه اسـت، از ايـن رو به ناچـار تفسـير كربـال 
ميشـود مذاكـره و مسـامحه! فرهنـگ بايد متولِی تبادل و هم زيسـتی باشـد 
نـه توهماتـی مثـِل تهاجم و شـبيخوِن فرهنگـی؛ اقتصـاد بايد تابـِع تعريِف 

ليبراليسـتی و جهانيـاش باشـد نـه تعريـِف مقاومتی و اتـكا بر تـوان داخلی! 
چراكـه بـه زعـم اين هـا اآلن مشـكل مـا ايـن اسـت كه »فقيـه ميآيـد و در 
اقتصـاد نظر می دهـد«7، نگاه سكوالريسـتی و غربـزده  اين ها صراحـت دارد 
كـه اقتصـاد را بـا ديـن و شـرعيات نياميزيد، فرهنـگ را به نام ديـن مصادره 
نكنيد و مانِع بده بسـتان های فكری و هنری با ليبرالهای سـكوالر نشـويد. در 
ايـن نـگاه، سياسـت را هـم بر مبنای تعامـل و اعتماد به دشـمن معنا ميكنند 
و حتی اقداماِت هوشـمندانه و برخاسـته از شـعورِ دينی و عقالنيِت نظامی در 
منطقه را دخالت بيجا می دانند. اين عين مماشـات اسـت و تاريخ نشـان داده 
اسـت كه سياسـِت مماشـات و سـازش و كرنش به جای سياسـت مقاومت و 

ايسـتادگی بـا چيزی غيـر از شكسـت روبه رو نخواهد شـد. 
امـا بزرگ تريـن جلـوه تحقـق نـگاه اصالح طلبانـه سـكوالر در رويارويـی بـا 
مسـأله واليـت فقيه و گذر از اين سـّد اسـت. واليت مطلقه فقيـه، بزرگ ترين 
و اصليتريـن مانـع در تحقـق خواسـتههای سكوالريسـتی روشـنفكران و 
اصالحطلبـان اسـت و از ايـن رو تحقق عينی آرمانهای آن ها بـا محدوديت و به 
انزوا كشـاندِن واليت فقيه و اختيارات او ممكن می شـود. نظريه واليت مطلقه  
فقيـه كـه روح و باطـن نظام جمهوری اسـالمی اسـت، مسـتقيم توسـط امام 
راحـل طرح، تشـريح و حمايت شـده اسـت. مطابق اين نظريـه، واليت مطلقه 
فقيه، درسـت همانند واليت پيامبر و معصومين شـامل دو ركن مشـروعيت و 
مقبوليـت اسـت. ولی فقيه منتصـب از جانب خداسـت به اين معنا كه شـرايط 
و تعريـِف ولی فقيه برای حاكميت را بايسـتی از كالم معصـوم اخذ كرد كه 
خود او نيز مسـتقيم برگزيده االهی اسـت. جايگاه رأی و نظر مردم تنها در مقام 
تحقِق اجتماعی بخشـيدن به اين دسـتور االهی اسـت. يعنی مردم هستند كه 
انتخـاب می كننـد به دسـتور االهی عمـل كنند يا تمرد كننـد. اما ايـن تمرد و 
عـدم انتخـاِب مردم مطلقاً در مشـروعيت و حق معصوم يـا ولی فقيه برای 
حاكميـت بر جامعه تأثيـری نـدارد و آن به قّوت خود باقی اسـت. مقبوليت ِاين 
نصـِب مشـروع، متوقف بر رأی مـردم اسـت. و اين آشـكارترين و صريح ترين 
نمونـه اثرگذاری، حضور و جايگاهِ امر االهی و قدسـی در جامعه انسـانی اسـت 
و در عيـن حـال همـان طـور كه گفتيـم، روشـن ترين نمونه مخالفـت با تفكر 
سـكوالر اسـت. انديشه  سكوالر حضورِ تا اين حد عينی و ملموس و تعيينكننده 
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خـدا، ديـن، و امـر قدسـی و ماورايـی را در جامعه برنمی تابد و جامعـه را عرصه 
ظهـور و بروزهـای عقل و ادراك صرِف انسـانی می داند. سكوالريسـم خواهاِن 
بـه انزوا كشـاندِن خدا، حـذف او و حذف ديـن او از تصميم گيری های اجتماعی 
و سياسـی و اقتصادی و فرهنگی و.. اسـت. جريانی هم كه در مجلس ششـم و 
بـا هدايـت آقای خاتمی، در پِی تغيير حد و اندازه های اختيـارات رهبری و حذف 
شـورای نگهبان و .. بودند، با وسـعت اختيارات ولی فقيه مخالف بودند. چرا كه 
مطابـق نظريـه واليت مطلقه فقيه، فقيه چـون از ناحيه دارابودِن شـرايطی كه 
امـام معصوم تعريف كرده، منصـوب امام معصوم اسـت، اختياراتش نيز 
همانند او وسـعت دارد. يعنی قادر اسـت حكم حكومتی بدهد و در هر مسـأله ای 
از مسـائل جامعه، مسـتقيم دخالت كند و بر تمام انسـان ها و حتی مراجع ديگر 
واجـب اسـت كه اطاعت كنند، همان طـور كه اگر معصوم بود بايسـتی اطاعت 
می كردنـد. ايـن همـان رويكرد و نظری اسـت كه هنگام بررسـی نهايی قانون 
اساسـی در مجلـس خبرگان مـورد انتقاد و مخالفت جـدی بنی صدر و مهندس 
سـحابی نيـز قـرار گرفـت. بنی صـدر در گفته هـای خـود تصريـح می كند كه 
»ولـی فقيـه بـا اين حـد از اختيارات تفاوتی با اسـتبداد نـدارد.«8 اين نقـد و اين 
نـگاه كـه جانبدارانـه و غرض ورزانـه از حق انتخـاب مردم سـخن می گويد، به 
طـور مشـخص مقولـه  مشـروعيت حاكميـت را در اسـالم ناديـده می گيـرد و 
مقبوليـت را كافـی می دانـد. همين نـگاه را بعدهـا در مجلس ششـم پيگيری 
كردند و هنوز هم شـيطنت هايی برای خلِط مقام مقبوليت و مشـروعيت انجام 
ميشـود. يعنـی تاكيـد اين ها بـر جمهوريت و دموكراسـِی صرف اسـت و بيش 
از ايـن، واليـت در طـول واليـت ائمه و پيامبـر را -چنان كه در قانون اساسـی 
تصريـح شـده اسـت- با قيد مطلقه بـودن، اسـتبداد ميدانند. اما بهترين پاسـخ 
بـه ايـن اظهـارات، كالم خـود حضرت امام اسـت كـه فصل الخطاب ماسـت: 
»حكومت اسـالمی، استبدادی نيسـت كه در آن خواسته های نفسانی يک فرد 
مالك باشـد. مشروطه و جمهوری نيسـت كه در آن، قانون های بشری مالك 
و معيار باشـد. حكومت اسالمی، در همه شـؤون خود از قانون االهی سرچشمه 
می گيرد. بله! حاكم اسـالمی، مجاز اسـت در موضوعات، برابر صالح مسلمانان 
و يـا حـوزه حكومتـی خود عمل كنـد. چنين اختياری، اسـتبداد به رأی نيسـت 
بلكـه عمل بر اسـاس مصلحت اسـت. نظـر و ديدگاه حاكم نيـز، همانند عمل 

او تابع مصلحت اسـت.«9
اگرچـه همـواره ايـن رويكردهـا محكـوم بـه شكسـت بودهاند امـا چنان كه 
ديديـم حاكميـت نـگاه سـكوالر بـه چنـد حيطـه مشـخص و محـدود ختم 
نمی شـود. تاريـِخ بعـد از انقـالب نشـان ميدهـد كه بـا يک انحـراف فكری 
ميتـوان تـا باالترين كرسـيهای قـدرت پيش رفـت، و هزينههـای معنوی و 
مـادی قابـل توجهی بـه نظام وارد كرد. اساسـی ترين ركن حكومت اسـالمی 
يعنـی واليـت مطلقـه فقيه بـه لحـاظ مبنايـی جديترين تعـارض را بـا ذاِت 
سكوالريسـم دارد و از ايـن رو تحقـق سكوالريسـم در گـرو اضمحـالل آن 

است. 
همچنـان كـه جريـاِن انحرافـِی مدعـی اصالحـات، پـس از تئوريـزه كردن 

ديدگاه های سـكوالرِ خود، برای به دسـت گرفتِن قدرت سياسـی طمع كرد و 
با تئوری های سـوختهای چون فتح سـنگر به سـنگر، خياِل تحقق بخشيدن 

بـه اهـداف فكری و سياسـی و فرهنگی و دينی خـود را در سـر پروراند. 
بـا توجـه بـه آن چـه گذشـت، رويكـرد سـكوالر كـه از ملزمـات و ذاتيـاِت 
سرسـپردگی بـه غرب مـدرن و خودباختگـی در برابر مدرنيته اسـت، بـا ذاِت 
اسـالم و نيـز جمهوری اسـالمی منافـات دارد. اين رويكـرد را از هر طرف كه 
ببينيـم بـا گوش هـای از نظـام االهـی ايـران مخالفت پيـدا می كنـد و ملتزم 
بـه آن، جـز از راه سـركوب ارزش هـای دينـی و آرمانهای انقـالب نمی گذرد، 
و كارگـزاران و مديـران سـكوالر در سياسـت گذاری و اجـرای آن عمـاًل در 
سـركوب ارزش هـای دينـی و آرمان هـای انقـالب گام برمی دارنـد هرچند در 

شـعار سـخن ديگری بـر زبـان آورند.
به عنوان نكته پايانی اساسـاً مسـأله اين اسـت كه مدرنيته، حاصِل تاريخ خود 
و وضعيـِت غرِب عاصی از قرون وسـطی و غـرِب مورد تهاجم افكار ضددينِی 
اصالح طلبـان در قرن هـای 14 و 15، بـا تعـداد بسـيار زيـادی تعارض هـای 
دينـی و علمـی بـوده اسـت. و هرگز محتمل نيسـت كـه مدرنيته بـا هويت 
غربيـاش برای هيچ ملِت ديگری تكرار شـود؛ چه رسـد بـرای ملت و تاريخی 
چون ايران كه پيشـينه هزاران سـال اسـالم و تمدن آن را مسـتحكم ساخته 
اسـت. نمونه های تقلبی مدرنيته هميشـه بـا انكار و لگدمال كردِن اسـتقالل 
و هويـت و ارزش هـای بومـی و دينـی همـراه بـوده اسـت. شـأن مواجهه با 
مدرنيته نيز شـايد تنها در يک مواجهه اصولی و آگاهانه برای كسـب و انتقال 
برخـی تجربههـا و تعامل فعاالنه در جهِت بسـط معنويـت و حقيقت و انتقال 
علم و دانش خالصه شـود. از اين رو ملت های مسـلمان بايد راه خودشـان را 
بروند و تاريِخ خودشـان را بسـازند؛ تاريخی كه مبنايش عاشـورا و انتهايش به 
روشـنِی ظهور، صريح و آشـكار اسـت؛ تاريخی كه عدالت را فراگير ميكند و 

حكومت زميـن را به صاحبانش بازميگرداند. ان شـاءاهلل.
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روابـط بيـن اخالق و ديـن روابط مختلفی اسـت. از مهم ترين و پر بحث ترين 
نسـبت های اخالق و توسـعه؛ تاثير اخالق بر شـاخص های توسعه  و ديگری 
اخالق توسـعه اسـت. در رابطه اولی ارزش ها بر اسـاس هستی شناسـی دينی 
بنا شـده اسـت. ولی در اخالق توسـعه، اصالت با توسـعه اسـت و ارزش های 
آن مبتنی بر آن هستی شناسـی اسـت كه باعث افزايش شـاخص های توسعه 

شود.
مدافعـان اخـالق توسـعه خـود را مدافـع نسـبيت اخالقـی نمی داننـد ولی در 
عمـل چارچوب هـای اصيـل اخالقـی برآمـده از ديـن را مـورد ترديـد قـرار 
می دهند و اخالق فايده گرايانه را همراهی مناسـب برای دسـتيابی به توسـعه 
می داننـد. البتـه بعدتر كـه اخـالق فايده گرايانه بشـر را گرفتـار واقعيت تضاد 
منافـع كرد، تغيـر رويكرد دادند و نوعی از مسـؤوليت يا اخـالق وظيفه گرايانه 
را بـرای توجيـه اصـول حقوق بشـری بـا اخـالق فايده گرايانه ادغـام كردند. 
از مدافعـان ايـن رويكـرد سـروش دبـاغ اسـت. زهـرا ميراحسـنی)1391( 
در نوشـتاری انديشـه سـروش دبـاغ را اين گونـه تبييـن می كنـد: در مكاتـب 
اخالقـی مغرب زميـن فايده گرايـی بيـش از وظيفه گرايـی به توسـعه نزديک 

اسـت. اخـالق وظيفه گرايانـه غايتی اسـت كـه انسـان ها بايد به آن برسـند، 
امـا بر اسـاس آن نمی تـوان برای مديريت جامعـه برنامه ريزی كـرد، بنابراين 
بـرای نهادينـه كردن توسـعه در سـطح جامعه اخـالق وظيفه گرايانـه چندان 
كارايی ندارد. ايشـان معتقد اسـت وقتی سـازوكار مدرن و مبتنی بر توسـعه در 
جامعـه ای نهادينه شـد به اقتضای شـرايط برخی مناسـبات و روابط دگرگون 
می شـود. امـا ايـن دگرگونـی لزوما بـه معنای نقـض اصول اخالقی نيسـت، 
يعنـی بسـياری از ارزش هـا تابع شـريط محيطـی هسـتند و ارزش ها عوض 
می شـوند. اخالق راسـی كه تركيبـی از اخـالق فايده گرايانـه و وظيفه گرايانه 
بـه مـا كمـک كنـد. اخـالق  اسـت بيش تـر می توانـد در وادی توسـعه 
فايده گرايانـه در قيـاس بـا اخـالق راسـی نسـبت به امـور حقوق بشـری كم 
عنايت تـر اسـت. بـه ايـن خاطر بـا اسـتفاده از آموزه اخـالق راس بـا مد نظر 
قـرار دادن جميـع جوانب در سـياق اخالقی می تواند بـه داوری اخالقی موجه 

در مسير توسـعه رسيد. 
ــل تقــی آزاد ارمكــی)1395( معتقــد اســت بدفهمی هــای  ديگــری   در مقاب
ــی   ــالح  دين ــرمايه داری  و اص ــوم  س ــارة  مفه ــر درب ــة  وب ــه  نظري ــبت  ب نس
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صــورت  گرفتــه  اســت؛ زيــرا عــده ای  بــدون  درك  درســت  از مفاهيــم  كليدی  
وبــر، چــون  اصــالح  دينــی، مدعی انــد راه  اصلی  دســتيابی  بــه  توســعة  پايدار، 
تحــول  در انديشــه، روحيــه  و اخــالق  اســت  كــه  اين  تحــول  در اثــر بازنگری  
و احياگــری  دينــی  امكان پذيــر اســت. منظــور اين  افــراد از احياگری، تفســير 
مجــدد از ديــن  براســاس  نيازهــای  دوران  معاصــر و جهت دهــی  بــه  رفتــار و 
اعمــال  مؤ منــان  در فراينــد توســعه  اســت. به  عبــارت  ديگــر، دنيايــی  نمودن  
ديــن  و رفــع  موانــع  و مشــكالت  موجــود در ســاختار تفكــر دينــی، بــرای  
دســتيابی  بــه  توســعه  ضــروری  دانســته  شــده  اســت  كــه  در ايــن  رويكــرد، 
ــه  ســّنت، ســلوك  و  ــش  ب ــع، گراي ــن  موان ــد عمده تري ــراد مدعی ان ــن  اف اي

مناســک، انزواطلبــی  و... اســت.
هـدف مـا در اين مقاله بررسـی تاثير اخالق بر شـاخص های توسـعه اسـت. 
بـه عبارتـی رابطه دين با توسـعه مورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت. در علوم 
اجتماعـی دانشـمندان زيـادی بـه رابطـه بين ديـن و اقتصـاد پرداخته انـد. از 
مهم تريـن آثار كالسـيک كـه به رابطه ديـن و اقتصاد پرداخته اسـت، اخالق 
پروتسـتانی و روح سـرمايه داری اثر ماكس وبر)1958( است. وبر سرمايه داری 
و توسـعه اقتصـادی حاصـل از آن را نتيجـه ايجـاد و توسـعه تفكـر و مذهب 

پروتستانيسـم در مقابل كاتوليک می¬داند)وبـر، 1958(.
در ايـن بحـث ابتدا بـه تعريفی از دين، اخالق و توسـعه می پردازيم و سـپس 

روابـط بين ايـن دو مفهوم را بررسـی می كنيم.

دینواخالق

مـا در اين مقالـه دين را بنا به تعريف آيت اهلل مصبـاح يزدی تعريف می كنيم. 
ديـن در ايـن تعريـف بـا محوريـت هـدف كـه همانا سـعادت انسان هاسـت 

تعريف می شـود.
ديـن نيـز در تعريـف منتخـب مـا، اسـالم نـاب اسـت كه هـدف اصلـی آن 
نشـان دادن راه سـعادت بـه انسان هاسـت. محدود بـه آموزه هايی نيسـت كه 
از منبـع يـا روش خاصی به دسـت آمده باشـد. منبـع اين آموزه ها به تناسـب 
مسـاله مـورد بحث می تواند خـود واقعيت، عقل، وحی، يا طبيعت محسـوس 
باشـد. دسـتيابی بـه تعاليـم ديـن اسـالم دربـاره موضوعـات مختلـف نيز به 
تناسـب موضـوع ممكن اسـت بـا روش شـهودی، عقلی، فلسـفی يا تجربی 
ميسـر گردد)مصباح يزدی، 1392: 204(. ايشـان همچنين مؤلفه هـای دين را 
شـامل اعتقـادات، اخالقيـات و احـكام می دانـد. بنا بـه اين تعريف اخـالق از 
مؤلفه هـای دين اسـت. اخـالق، مجموعـه ای از ارزش ها و گزاره های ارزشـی 

اسـت كه برآمـده از دين اسـت.

توسعه

بر حسـب اصطالحـات صرف اقتصاد كالسـيک، توسـعه به معنـای توانايی 
اقتصـاد ملی برای ايجاد تداوم و رشـد سـاالنه توليد ناخالـص ملی با نرخ های 
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5 تـا 7 درصـد و بيش تر بوده اسـت. اما تجربه دهه هـای 1950 و 60 ميالدی 
وقتی كه كشـورهای آفريقايی به اهداف توسـعه سـازمان ملل دسـت يافتند 
ولـی سـطح زندگـی توده های مـردم بدون تغيير باقـی ماند نشـان از نواقص 

زياد اين تعريف داشـت.
مايـكل تـودارو، در كتاب توسـعه اقتصادی در جهان سـوم، در تعريف توسـعه 
می نويسـد: »توسـعه را بايد جريانی چند بعدی دانسـت كه مسـتلزم تغييرات 
اساسـی در سـاخت اجتماعـی، طـرز تلقی عامه  مـردم و نهادهـای ملی و نيز 
تسـريع رشـد اقتصـادی، كاهـش نابرابـری و ريشـه كن كـردن فقـر مطلق 

اسـت«.)تودارو، 1366،136(
در تعريـف ديگـری، تودارو، توسـعه را اين گونه بيان می كند: »توسـعه عبارت 
اسـت از ارتقـای مسـتمر يک جامعه يا نظـام اجتماعی به سـوی يک زندگی 

بهتر و انسانی تر«.)همان(

مفهومتوسعهدرنگاهاندیشهورانمسلمان

با توجه به مفهوم انسـانی توسـعه اسـت كه برخی از انديشـه وران مسـلمان 
معتقدند كه »اسـالم به مسـأله توسـعه  اقتصادی اهميـت زيادی داده اسـت، 
امـا در عيـن حـال آن را بخشـی از مسـأله ای گسـترده، كـه عبارت باشـد از 
توسـعه  انسـانی، می دانـد. بديـن جهت اسـت كه حتـی در بخـش اقتصادی 
نيـز بر توسـعه  انسـانی تأكيـد می كند. در توسـعه اقتصادی عنصری اساسـی 
و جدايی ناپذيـر از توسـعه  اخالقـی و اجتماعـی - اقتصادی جامعه انسـانی به 

شـمار می رود.«)خورشـيد احمـد، 1374: 241(
برخـی مفهـوم تام توسـعه)نه صرفا اقتصـادی( را از ديـدگاه عالمه طباطبايی 
عبـارت دانسـته اند از تحـول مـداوم در روابـط، قوانيـن و ابـزار حيـات بـرای 

دسـتيابی به اهـداف انسانی.)موسـايی، 1374، 46(
برمبنـای شـهيد مطهـری، كـه قائـل به تفكيـک ميـان پيشـرفت و تكامل 
می باشـد، و معتقـد اسـت هـر تكاملـی پيشـرفت اسـت، ولی هر پيشـرفتی 
تكامل نيسـت، و در مفهوم تكامل، تعالی اخذ شـده اسـت، توسـعه به مفهوم 
انسـانی آن را می تـوان متـرادف و هم معنـی با تكامل دانسـت. زيـرا »تكامل 
اين اسـت كه يک شـی ء، يک مرتبه واقعيتی را داشـته باشـد، بعد در مرحله  
بعـد همـان واقعيت را در درجه  باالتر داشـته باشـد. در واقع تكامـل، تعالی در 
وجـود و اشـتداد در هسـتی اسـت. هـر چـه كثرت هـا و تغايرهـا و اختالف ها 
بـه وحـدت بيش تـری می رسـند و هـر چـه تنازع هـا و تضادهـا جـای خـود 
را بـه تعـاون و هماهنگـی بيش تـری می دهنـد و وحـدت ارگانيـک زيادتری 

می يابنـد، كامل تـر می گردند...«)مطهـری،1363،276(
بنابرايـن، بر اسـاس آن چه گذشـت، می توان گفت: توسـعه فراينـدی كّمی و 
كيفـی اسـت كه در يک جامعه در همه  ابعـاد اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی 
آن اثـر می گـذارد و سـطوح مختلـف زندگـی را دربرمی گيـرد؛ يا بـه تعبيری 
می تـوان گفت توسـعه فرايندی اسـت كه يـک جامعه را از وضعـی خاص به 

وضعـی بهتر)دسـت كم از نظر كيفيت زندگانی( می رسـاند.

تاثيراخالقبرتوسعه

ديـن و به تبـع اخـالق برآمـده از آن به دو صـورت می توانند بر شـاخص های 
توسـعه اثر بگذارند، يكی مسـتقيم وديگری غيرمسـتقيم می توانـد بر عوامل 

مؤثر بر شـاخص های توسـعه مؤثر باشـد:
عوامل مستقيم

شـواهد زيـادی اثـر مثبـت باورهـای مذهبـی بـر توليـد اقتصـادی را تاييـد 
می كند)الناكون،998بـه نقل از مهـرگان و دليـری 1389(. روپر)1963به نقل 
از مهـرگان و دليـری1389( در تحقيقـی نشـان داد كـه نگرش های مذهبی 
كالوينيسـم در توسـعه تجاری مؤثر اسـت. گاله و وريس)1989(، هيس، واترز 
و واتسـون)1995(، گريـر)1997( تفـاوت اثـر نگرش هـای مذهبـی به رشـد 
اقتصـادی را تاييد كردند. هريشـمن)1983 به نقل از مهـرگان و دليری 1389( 
بـا مطالعـه رابطه بين پيروی از مذاهب پروتسـتان، كاتوليـک و يهود با برخی 
رفتارهـای مصرفـی شـهروندان آمريـكا به اين نتيجه رسـيد كه بيـن اين دو 
دسـته متغير رابطه مثبت برقرار اسـت. تحقيقات ديگری)ماير و شـارپ1962، 
سـود و ناسـو1995، پيلـی1993 و لهـرر2002 بـه نقـل از مهـرگان و دليری، 

1389( ايـن نتايـج را تاييد كردند.
بـارو و مـک كلـری)2003 به نقل از مهـرگان و دليـری 1389( با مطالعه 59 
كشـور در سـال های 1980 تـا 1990 نشـان دادنـد كه باورهـای مذهبی اين 

كشـورها می توانـد بر رشـد اقتصـادی آن ها اثـر بگذارد.
عوامل غير مستقيم

از اصلی تريـن عوامـل مؤثـر بـر رشـد اقتصادی)دليـری، 1387( و به تبـع 
توسـعه همچنيـن افزايـش مشـاركت مـردم و همراهـی بـا حكومـت كـه 
منتـج بـه توسـعه می شـود، مفهـوم اعتمـاد اسـت. اعتمـاد يكـی از عناصر 
اجتماعـی مفهومـی  اجتماعـی اسـت. سـرمايه  اصلـی مفهـوم سـرمايه 
بـرای سـنجش كيفيـت روابـط در شـبكه های اجتماعـی اسـت. سـرمايه 
اجتماعـی بازگشـت هايی را توليـد می كنـد كـه دارنـدگان آن را بهره منـد 
می سـازد. اسـتدالل سـرمايه اجتماعـی در ضعيف تريـن و معمولی¬تريـن 
حالـت آن ايـن اسـت كـه سـرمايه اجتماعـی منبعی اسـت كه كنشـگران 
می تواننـد بـرای رسـيدن بـه اهدافشـان آن را مورد اسـتفاده قـرار دهند. در 
ديـدی بلندپروازانه تـر نسـبت بـه ايـن اصطـالح تصور سـرمايه بـه عنوان 
نشـان دهنده يـک سـرمايه گذاری سـودمند نهفتـه در روابـط اجتماعـی در 
نظـر گرفته می شـود و قابل سـنجش می باشـد و بـرای سـرمايه گذاران آن 
مفيـد باشـد)فيلد، 1386: 114(. پاتنـام معتقـد اسـت كه سـرمايه اجتماعی 
در قالـب و شـكل هنجارهـای معامله متقابـل تعميم يافته در يـک اجتماع، 
باعـث افزايش كارايی نسـبت به جامعه ای می شـود كه گرفتـار بی اعتمادی 
اسـت. دقيقـا بـه همان دليـل كه پـول كارايی بيش تری نسـبت بـه مبادله 
پاياپـای دارد و اگـر دو طرف معامله به كاالهای يكديگر نياز نداشـته باشـند 
از طريـق پـول بـه عنـوان واسـطه عمـل می نماينـد و حجـم مبـادالت به 
مراتـب بيش تر می شـود، اعتماد نيـز همانند پول در زندگـی اجتماعی عمل 
نمـوده و تعامـل فـراوان در بين مردم گوناگـون باعث ايجـاد هنجار معامله 
متقابـل تعميـم يافته گرديده و مشـاركت مدنـی و سـرمايه اجتماعی باعث 
ايجـاد تعهـد متقابـل و مسـؤوليت پذيری در انجـام دادن اعمـال و رفتارهـا 
می شـود. سـرمايه اجتماعـی واجـد هـر دو بعد فـردی و جمعی بـوده و قبل 
از هـر چيـز افـرادی را بهره منـد می سـازد كـه سـرمايه اجتماعی را شـكل 
می دهنـد. بنابرايـن سـرمايه اجتماعی هـم كاالی خصوصـی و هم كاالی 
عمومـی بوده اسـت. گرچه مطالعات پاتنام در سـطح كالن بـوده، اما در اين 
كتـاب بر آثار و مزيت های سـرمايه اجتماعی در سـطح فـردی و خرد تاكيد 
دارد و پيدا كردن شـغل، دسـت يابی به امتيازات و ترفيع شـغلی برخورداری 
از وام هـا و پاداش هـا در گروه هـای گوناگون قومی، مهاجران و.. را ناشـی از 
گسـترش شـبكه های اجتماعـی فرد می داند)پاتنـام 2000، به نقـل از فيروز 

آبـادی، 1384: 156- 157(.
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اعتماد

گيدنـز)1377( معتقـد اسـت كـه اعتماد مربـوط بـه دوران كودكی اسـت و با 
آن چـه اريكسـون آن را اعتمـاد بنيادی می  نامـد، مطابقـت دارد. گيدنز اعتماد 
را عامـل احسـاس امنيـت وجـودی می داند كـه موجود انسـانی منفـرد را در 
نقـل و انتقال هـا در بحران هـا و در حـال و هوای آكنـده از خطرهای احتمالی 
قـّوت قلـب می بخشـد و بـه پيـش می بـرد. گيدنـز اعتمـاد را از مؤلفه هـای 
اصلـی مدرنيتـه می دانـد و معتقد اسـت كه چهـار زمينه محلـی اعتماد يعنی 
خويشـاوندی، اجتماع محلی، سـّنت و كيهان شناسی مذهبی بر فرهنگ های 
پيـش از مدرن تسـلط دارنـد، حال آن كه در دوران مـدرن اعتماد به نظام های 
انتزاعـی و نمادهـا و نظام هـای كارشناسـی جـای اين نـوع اعتمـاد را گرفته 

است)گيدنز، 1377: 34(.
بـه عقيده فيلد)1386(،كلمن و پاتنـام هر دو، اعتماد را به عنوان مؤلفه كليدی 
سـرمايه اجتماعـی تعريف می كننـد. كلمـن)1377( معتقد اسـت در مبادالت 
اجتماعـی، برخـالف مبـادالت بـازاری كـه هم زمـان بـده و بسـتان صورت 
می گيـرد، بازيگـران مجبورنـد منافع خـود را سـرمايه گذاری كنند، تـا پس از 
يـک دوره زمانـی، منافعـی عايـد آنان گردد و اين مسـاله عنصر خطـر را وارد 
ايـن مبـادالت می كنـد. انجـام اين گونه مبادالت مسـتلزم وجـود اعتماد بين 
طرفيـن اسـت)كلمن، 1377: 145(. فوكوياما)1995( اعتمـاد را به عنوان يک 
ويژگی اساسـی سـرمايه اجتماعی می داند و می گويد: سـرمايه اجتماعی يک 
توانمنـدی اسـت كـه در اثر شـيوع اعتمـاد به وجـود می آيـد. فوكوياما معتقد 

اسـت كه اجتماعـات به اعتماد متقابل وابسـته اسـت)فوكوياما، 1995: 25(.

اخالقوسرمایهاجتماعی

حـال می توانيـم به رابطـه بين صفات اخالقی و سـرمايه اجتماعـی بپردازيم. 
مـا می توانيـم صفـات اخالقـی را يک بـه يک بـه عناصر سـرمايه اجتماعی 
ارائـه كنيـم و ببينيـم آيا باعث افزايش سـرمايه اجتماعی می شـود؟ سـرمايه 
اجتماعـی بنـا بـه تعريف شـامل يک عنصـر عينی يعنی شـبكه روابـط و دو 
عنصـر ذهنـی يعنی اعتمـاد و هنجارهـای متقابل بده بسـتان اسـت. صفات 
اخالقـی به عنـوان كنش ذهنی بـا دو عنصر ذهنی سـرمايه اجتماعی مقابله 
می دهيـم. مثـال صـدق آيا باعـث اعتمـاد بيش تـر و هنجارهای بده بسـتان 
می شـود؟ امانـت داری، وفـای بـه عهد، كظم غيـظ، ايثار، عفت، عفـو و ديگر 
صفـات اخالقـی آيا رابطـه مثبت با اعتمـاد و هنجارهـای بده بسـتان دارند؟ 
ايـن می توانـد يک چارچـوب اندازه گيری بـرای روابط بين صفـات اخالقی و 

سـرمايه اجتماعی در اختيار قـرار دهد.
نگرش هـای مذهبـی می توانـد بر بهـره وری نهايی سـرمايه انسـانی و از اين 
راه بـر رشـد اقتصـادی مؤثـر باشـد)حبيب اهلل خـان و ديگـران، 2008 به نقل 
از مهـرگان و دليـری 1389( و بـا كاهـش هزينه هـای مبادله سـبب كاهش 
نااطمينانـی از آينـده شـده و سـبب رشـد اقتصـادی شـود)مهرگان و دليری، 

.)1389
مطالعـات تجربـی نشـان داد كـه مذهـب می توانـد موجـب تقويـت حـس 
نوع دوسـتی، مشـاركت، هميـاری، همبسـتگی و وحدت ملی كـه از مصاديق 
سرمايه اجتماعی هستند شود)بانكسـتون و ژاو،1995(. مذهب می تواند باعث 
افزايـش شـعاع اعتماد و كاهش فسـاد و جرم در جوامـع گردد)حبيب اهلل خان 
و ديگـران، 2008(. نـادر مهـرگان و حسـن دليـری)1389( نشـان داد كه اثر 

وجود سـرمايه مذهبی)اخالق( باالتر می تواند بسـيار مؤثرتر از وجود سـرمايه 
اجتماعـی خالی از مذهب باشـد.

اخالقوشاخصسالمت

در مطالعه ای)كونـور و همـكاران، 2005بـه نقـل از مهرگان و دليـری 1389(
دريافتنـد كـه نگـرش مذهبـی باعـث كاهـش اسـتعمال دخانيـات و الـكل 
و افزايـش توجـه افـراد بـه سـالمت خـود شـده اسـت. همچنين)اومـان و 
همـكاران1998، هامـر و همـكاران1999، پارگامنت2001، سـوزا و همكاران 
2004بـه نقـل از مهـرگان و دليـری 1389( نشـان دادنـد كـه نگرش هـای 

مذهبـی اثـر مثبـت بـر بسـياری از شـاخص های سـالمت دارد. 

نتيجهگيری

اخـالق و ارزش هـا و نگرش هـای دينـی بـا تاثيـر مثبـت بـر شـاخص های 
توسـعه به طور مسـتقيم و غيرمستقيم باعث افزايش رشـد اقتصادی می شود 
و زمينـه را برای توسـعه و رفـاه فراهم می كند. اخـالق می تواند با تاثير مثبت 
بـر شـاخص های اعتمـاد اجتماعی و سـرمايه اجتماعـی هم در سـطح مردم 
و هـم در سـطح رابطـه مردم بـا سـازمان های حكومتی به طور غيرمسـتقيم 
شـاخص های توسـعه را افزايـش دهـد. اخالق همچنيـن می تواند بـا تاثير بر 
شـاخص های سـالمت، توزيع درآمد و توسـعه سـازمان های خيريه و عدالت 

بر توسـعه جوامع مؤثر باشـد.
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  مقدمه 
غـرب معاصـر بر مبانی مدرنيته بنا شـده اسـت. از جملـه فعاليت های جوامع 
مـدرن، تـالش بـرای گسـترش فرهنگ ليبراليسـم و سكوالريسـم در همه 
جهـان و همسان  سـازی ديگـر جوامـع بـا خـود اسـت؛ ايـن تـالش در قرن 
اخيـر، بـا عنـوان »توسـعه« در نظريه هـای غربـی خودنمايـی كرده اسـت. 
هرچنـد شـايد مدرنيته توانسـته بـه دليل برخی فنـون اقتصادی و رسـانه ای 
و شـيوه های خـاص مديريتـی، چند صباحی برخی كشـوها را با خـود همراه 
كنـد؛ اما چون درگير مشـكالت اجتماعـی و فرهنگی درونی فراوانی اسـت، 
نمی توانـد ايـن نقش را برای هميشـه برعهده گيـرد. از دوران روشـنگری به 
ايـن سـو، چنين رويكـردی در ميـان گروه های نخبـه در جوامـع غربی رايج 
بوده اسـت اما نتيجه ای جز هيچ انگاری، فاشيسـم، سكوالريسـم، اومانيسـم، 
ليبراليسـم و افسـردگی مردم كشورهای خود و ديگر كشـورها نداشته است. 
واقعيـت آن اسـت كـه غرب مدرن پس از شكسـت های پی در پـی در عرصه 
تعييـن سياسـت هاي بي عيـب و نقـص توسـعه گرايانه، بازهـم سـعی دارد با 
نسـخه های كانتِی جهـان بدون معنويـت و متافيزيک، برتری خـود را حفظ 
كنـد؛ لـذا روزگاری بـه علم چنـگ می زنـد و روزی ديگر بـه طبيعت، گاهي 
بـه تبييـن پديده هـا روی مـی آورد و روزی ديگربه تفسـير انسـان گرايانه، اما 
دريـغ از آن كـه دريابد نسـخه جدايی زندگی انسـان از وحـی و الهام االهی، 
از اسـاس ناكارآمـد اسـت و ايـن كژ راهه، با اصالحات جزئـی بهبود نمی يابد. 
غـرب مـدرن بر مبانـی و ايدئولوژی هايی شـكل گرفته اسـت كـه می توان 
از آنهـا بـا عنـوان بنيان های نظـری غرب مدرن يـاد نمود،1 كه بارها توسـط 
خـود غربی ها نقد شـده اسـت، برای مثـال »رابرت بـاكاك« تصريح می كند 
كـه اشـتباه غـرب مـدرن در ايـن بـود كـه گمـان می كـرد علـم و فنـاوری 

می توانـد موجـد ارزش ها باشـد يا اين كه اساسـاً جوامع نيازی بـه ارزش های 
بنياديـن ندارنـد. وی، راه حـل را در پيونـد دوبـاره با انديشـه های قديمی تر در 
بـاب جامعـه و روابـط آن بـا طبيعت، اعـم از طبيعت بيرون يـا طبيعت درون 
آدمـی می دانـد؛ او می گويـد: عقـل می تواند اين انديشـه های اخالقـی را در 
خـود بگنجانـد. بـه نظـر وی بی طرفـی ارزشـی، توهـم و سـرابی خطرناك 

اسـت كه بايـد از آن پرهيـز كرد.2
در اين نوشـتار تالش شـده اسـت با معرفی الگوهای توسعه و الگوی پيشرفت 
اسـالمی- ايرانی، ويژگی ها و مبانی هركدام، واكاوی و سـپس ارزش ها و اصول 

اخالقی هر كدام و تأثيراتشـان در فرهنگ جامعه برررسـی شود. 
بايـد بيـان نمـود كـه منظـور از اخـالق در اين نوشـتار، هم صفـات اخالقی 
اسـت، هم كردار اخالقی. طبق يكی از مشـهورترين تعاريف، اخالق عبارت 
اسـت از مجموعه صفات نفسـانی كه باعث می شـوند افعالی متناسـب با آن، 
بـدون نيـاز به تأمل از انسـان سـر بزنـد.3 البته پی بـردن به صفات نفسـانی 
افـراد دشـوار اسـت، امـا تكـرار برخـی رفتارهـا می تواند انسـان را به سـوی 
صفات نفسـانی راسـخ افراد يا مجموعه ای همفكر رهنمون نمايد. همچنين 
بايـد اشـاره كـرد كـه گزاره های اخالقـی، بر اسـاس ارزش های مـورد قبول 
افراد ـ ناشـی از جهان بينی خاص آن ها يا سيسـتم تشـخيص »امر مطلوب« 
از نظـر ايشـان ـ متغيرنـد.4 يعنی هر فـردی يا گروهی بر اسـاس مالك های 
ارزش گذارانـه خـود، امـوری را اخالقـی يا غيراخالقـی می داند. از ايـن رو در 
اين نوشـتار سـعی شـده، به صـورت توامـان ارزش هـا و رفتارهای ناشـی از 
توسـعه غربـی و نيـز ارزش های ناشـی از الگوی پيشـرفت اسـالمی ـ  ايرانی 
)كـه توسـط رهبـری ارائـه شـده اسـت(، را بيـان كنيم تـا راحت تـر تاثيرات 

اخالقـی و فرهنگی منفـی برآمده از »الگوی توسـعه« غربـزده را دريابيم. 

محمدحسن فرج نژاد

 
 

ناهمگرايي اخالق توسعه محور
 با پيشرفت اسالمي

ـ اسالمی تضاد اصول اخالق توسعه با اصول اخالق پیشرفت ایراني 
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  توسعه 
در هياهـوی جهـان مدرن، شـاه كليد غربی  سـازی جهان، »توسـعه« اسـت، 
و سـازمان های به ظاهـر بين المللـی كـه توسـط فاتحـان جنـگ جهانـی 
دوم بـرای كنتـرل و اداره جهـان تأسـيس شـدند، نقـش اساسـی در ترويـج 
نيمه اجبـاری ايـن قرائـت از توسـعه داشـته اند. در اين بيـن، افزون بر فشـار 
دولت هـای غربـی همچـون آمريـكا و نهادهـای به ظاهـر بين المللـی چون 
يونسـكو، در قبـول بی چـون و چرای قواعد توسـعه، برخی داخلی هـا نيز، به 
بهانـه رشـد و پيشـرفت، بـا بيگانگان همنوا شـدند. ايـن گروه تنها راه رشـد 
ايـران را پيـروی از راه و رسـم كشـورهای غربِی توسـعه يافته می داننـد.5 در 
برابـر ايـن گروه دو دسـته ديگـر قرار می گيرنـد؛ يكی گروهـی از متحجران 
كـه اساسـاً با ادبيات رشـد و پيشـرفت كشـور بيگانه انـد كه صحبـت درباره 
ايشـان را بـه مجـال ديگـری واگـذار می كنيـم و ديگـری گروهی كه رشـد 
و پيشـرفت را متكی بـر فرايندهای بومـی اسـالمی ـ ايرانی تعريف می كنند. 
اسـتدالل گروه اخيـر دو محور دارد؛ يكی نفی توسـعه غربی و ديگری تاكيد 

بـر توانايی هـای داخلی. 
اسـتدالل اوليـه مخالفان توسـعه غربی، ضـرورت احتياط در برابـر الگوهای 
برخاسـته از غـرب اسـت. ايـن تفكر معتقد به پيشـرفت متـوازن و مبتنی بر 
قواعـد و آرمان های اسـالمی و ميراث تمدن ايرانی ـ اسـالمی اسـت. احتياط 
در تعامل با غرب و نسـخه های غربی، شـرط عقل اسـت؛ زيرا غرب »عقِل 
خودبنيـاد« و »اومانيسـم« را محـور درك هستی شناسـانه و انسان شناسـانه 
خـود قـرار داده اسـت؛ عقلـی بسـيار محـدود و جزئی نگـر كه بی گمـان، در 
محاسـبات كالن هستی شناسـانه، اشـتباه های فراواني دارد و در نگاه به عالم 
و تحليل وقايع، دچار نقص هاي بنيادين اسـت. پس بر اسـاس سـيره عقال، 
در برخـورد بـا غـرب بايد بسـيار محتاطانـه عمل كـرد. امام خمينـی در 
منشـور روحانيـت درباره همين مسـاله می فرماينـد: »مخالفـت روحانيون با 
بعضـی از مظاهـر تمـدن در گذشـته، صرفـاً به جهت تـرس از نفـوذ اجانب 
بـوده اسـت. احسـاس خطر از گسـترش فرهنـگ اجنبی، خصوصـاً فرهنگ 
مبتـذل غـرب موجـب شـده بـود كه آنـان بـا اختراعـات و پديده هـا برخورد 
احتياط  آ ميـز كنند. علمای راسـتين از بـس كه دروغ و فريـب از جهان خواران 
ديـده بودنـد، بـه هيـچ چيزی اطمينـان نمی كردنـد و ابـزاری از قبيـل راديو 
و تلويزيـون در نزدشـان مقدمـه ورود اسـتعمار بـود، لذا گاهـی حكم به منع 
اسـتفاده از آن ها را می دادند. آيا راديو و تلويزيون در كشـورهايی چون ايران، 
وسـايلی نبودنـد تـا فرهنگ غرب را بـه ارمغان آورنـد؟ و آيا رژيم گذشـته از 
راديـو و تلويزيون بـرای بی اعتبار كردن عقايد مذهبـی و ناديده گرفتن آداب 

و رسـوم ملی اسـتفاده نمی نمود؟«6
البتـه طبيعی اسـت كـه اين احتيـاط در مسـائل كالن تر، اهميـت بيش تری 

می يابد. وقتی از نقشـه راه رشـد و پيشـرفت نظام اسـالمی صحبت می شود، 
الزم اسـت دقـت شـود كـه در دام ماده گرايـی، سكوالريسـم و اومانيسـم 
گرفتـار نشـويم. نظامـی كه هـدف از تشـكيل آن، عمل به احكام اسـالمی 
و رهنمودهـای اهـل بيت)عليهم السـالم(، عدالت و مبارزه با ظلم و اسـتعمار 
طواغيت و ماده گرايان بوده اسـت، نبايد با هدايت ناآشـنايان و بعضاً معاندان 
با دين و مذهب و انسـانيت، منحرف شـود. در ادامه با برشـمردن مميزه های 
توسـعه غربـی و پيشـرفت اسـالمیـ  ايرانـی و تأثيـر انتخـاب هر كـدام بر 
اخـالق عمومـی جامعه و  منـش كلی دولت ها، صحـت و اهميت اين مطلب 

را اثبـات می  كنيم. 

  تعريف توسعه 
بـا پايان يافتن جنگ جهانـی دوم، مسـأله توسـعه)Development( در 
مراكـز علمـی و دولت های مختلـف برای بازسـازی كشـورها در زمينه های 
اقتصـادی و فرهنگـی مطـرح شـد.7 سـازمان ملـل، دهه های بعـد از جنگ 
جهانـی دوم را بـا عنـوان دهه های توسـعه نام گذاری كرد، توسـعه به صورت 
مـوج گسـترده ای در اروپـا، آمريـكای شـمالی و در بين نخبگان كشـورهای 
نيمه صنعتـی انتشـار يافـت. در ايـن كشـورها در بيش تـر مـوارد، »مفهـوم 
توسـعه با مفهوم غرب گرايی همراه بود«.8 بر اسـاس تفكرات انحصارطلبانه 
و متعصبانه ی توسـعه محور، كشـورهای جهان به دو دسـته »توسـعه يافته« 
)كشـورهای غربی، چون آمريكا( و كشورهای »در حال توسعه« تقسيم بندی 
شـدند. به كشـورهای توسعه يافته، كشـورهای »غربی«، »مدرن«، »شمال« 
و »صنعتـی« و همچنيـن بـه كشـورهای در حال توسـه، »جهان سـومی«، 
»عقب مانده«، »سـنتی«، »جنوب«، »كم توسـعه« و »توسـعه نيافته« اطالق 
شـده اسـت.9 البتـه پرواضـح اسـت كه ايـن تقسـيم بندی ها در دل خـود، بر 
ـمان آن ها داللت دارند، شـهيد آوينی در كتاب »توسـعه  مبانی ارزشـی ُمقِسّ
و مبانـی تمـدن غربـی«، به همين نكته اشـاره می كند كه هر تقسـيم بندی، 
بخصـوص در بحث توسـعه نشـانه نوعـی تفكـر و ارزش گذاری های خاصي 

است.10 

  فراز و نشيب ها در تعريف توسعه
تعريـف توسـعه، فـراز و فرودهای فراوانی داشـته اسـت كه برخـی از آن ها را 

ذكر خواهيـم كرد:11
توسـعه به معنای نوسـازی يا همان مدرنيزاسـيون: طرفـداران 
ايـن نظريـه معتقدنـد كـه جوامع سـنتی و فرهنـگ و ارزش هـای آن ها بايد 
تغييـر يابنـد كـه بـه نظريـه »گـذار از جامعه سـنتی« معـروف اسـت.12 اين 
نظريـه كـه به واقـع معـادل همـان »غربی شـدن« اسـت،13 پـس از جنـگ 

بـر اسـاس تفكـرات انحصارطلبانـه و متعصبانـه ی توسـعه محور، کشـورهای جهـان بـه دو دسـته 
»توسـعه یافته« )کشـورهای غربـی، چـون آمریـكا( و کشـورهای »در حـال توسـعه« تقسـیم بندی 
شـدند. به کشورهای توسعه یافته، کشـورهای »غربی«، »مدرن«، »شـمال« و »صنعتی« و همچنین 
بـه کشـورهای در حال توسـه، »جهـان سـومی«، »عقب مانده«، »سـنتی«، »جنوب«، »کم توسـعه« و 
»توسـعه نیافته« اطـاق شـده اسـت. البتـه پرواضـح اسـت کـه ایـن تقسـیم بندی ها در دل خـود، بر 
ـمان آن هـا داللت دارند، شـهید آوینـی در کتاب »توسـعه و مبانی تمـدن غربی«،  مبانـی ارزشـی ُمقِسّ
بـه همیـن نكته اشـاره می کنـد که هر تقسـیم بندی، بخصوص در بحث توسـعه نشـانه نوعـی تفكر و 

ارزش گذاری هـای خاصـي اسـت.
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جهانـی دوم بـا مبانـی نظـری افـرادی چـون دوركهايـم و اسپنسـر طرح و 
دنبـال شـد. هنوز هـم اثرات اين گونه نظـرات نژادپرسـتانه را در دل نظريات 

توسـعه می تـوان يافت. 
توسـعه به معنـای تمركز بر توسـعه اقتصـادی: با وجـود آن  كه 
»نوسـازی« كـه تنهـا بـه جنبه هـای اقتصـادی محـدود نبـوده، مدت ها به 
عنـوان نظريـه مسـلط توسـعه مطرح بـوده اسـت، برخـی نظريه پـردازان و 
منتقـدان، توسـعه را مـرادف با توسـعه اقتصادی دانسـتند. توسـعه اقتصادی 
بيش تـر بـه معنـای افزايـش درآمدهـای ملـی و سـرانه اقتصـاد بـه كار 
مـی رود. الگوهـای توسـعه متكـی به عامـل اقتصـاد در سـال های 1950 تا 
1990 پرطرفدارتريـن و رايج تريـن الگوهای توسـعه در كشـورهای مختلف 
و به ويـژه كشـورهای در حـال پيشـرفت بودنـد.14 الگوهـای اقتصـادی نيـز 
گوناگونـی فراوانـی داشـته اند،15 مثـال برخی نوسـازی را تنها همان توسـعه 
اقتصـادی قلمـداد كـرده و برخـی ديگـر، نوسـازی را بسـيار عام تر و شـامل 

همـه فعاليت هـای سياسـی، آموزشـی، دينـی و ... دانسـته اند. 
در تعريفـی ديگـر »توسـعه را بـه مثابـه درختـی دانسـته اند كه ريشـه آن را 
»فرهنـگ« و غـذای آن را »آمـوزش« و »سـرمايه« تخصيص  يافتـه بـه 
فعاليت های توسـعه ای تشـكيل می دهد. بر اسـاس اين تعريف؛ تنه و شـاخ 
و بـرگ درخـت، »نظـام مناسـب اقتصـادی« و ميـوه شـيرين آن »برطرف 
شـدن فقـر و محروميت، حفـظ اسـتقالل و خودكفايی و تأميـن اقتصادیـ  

اجتماعـی« مردم اسـت«.16 
در نهايـت می تـوان بيـان كـرد كه اساسـا عنوان »توسـعه« برای بهبـود در 
وضعيـت زندگـی انسـان در ابعاد اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، سياسـی، 
البتـه عمدتـا با رويكردهـا و مبانی غربی بـه كار می رود؛ طبيعتـا در تعاريف 
گوناگـون، حـدود و قيـود متفاوتی بر اين تعريف بار می شـود. مثال اگر فرايند 
توسـعه، بـدون تخريب محيط زيسـت، بدون نوسـان جدی، با نـگاه به آينده 
بشـريت و توجه به ضرورت نقش فرهنگ در توسـعه باشـد، آن را »توسـعه 
پايـدار« می گوينـد؛ مفهومـی كـه بيشـتر در گفتمان های اواخر قرن بيسـتم 
دربـاب توسـعه خودنمايی كـرد.17 توسـعه ای همه جانبه كـه در ظاهر تالش 
بـرای پايـان دادن بـه تعاريـف يكسـويه و غرب گرايانه بـوده اسـت؛ اما دقت 
در تعاريـف و فعاليت هـای نهادهـای حامـی ايـن ديدگاه، مشـخص می كند 
كـه اين تعريـف نيز مايه های اساسـی تفكر و تمدن غربی مانند ليبراليسـم، 
سكوالريسـم، نسـبيت گرايی، آزادی اباحه گرا، سـرمايه داری و اومانيسم را در 
خود دارد و تنها پوششـی جديد برای اجرای نقشـه های غربی اسـت.18 سـند 
2030 و بسـياری ديگـر از فعاليت هـای سـازمان های به ظاهـر بين المللـی 
نيـز در راسـتای توسـعه پايدار اسـت. لـذا رهبر معظـم انقالب مـی فرمايند: 
»سـند2030 بايـد تبييـن شـود. اين جزئی از يک سـند باالدسـتی سـازمان 
ملل اسـت؛ سـند توسـعه پايدار؛ دست هايی پشـت سـازمان ملل دارند برای 
همـه چيـز ملل دنيـا، منظومه فكـری تنظيم می كننـد. اين غلـط و معيوب 
اسـت؛ اين هـا چـه حقـی دارند كـه درباره سـّنت كشـورها اظهارنظـر كنند؛ 

همه اش هـم »بايد« اسـت«.19
در صـد سـال اخير با حجم گسـترده ای از الگوهای توسـعه، روبـه رو بوده ايم؛ 
از الگوهای ماركسيسـتی و نئوماركسيسـتی و سوسياليسـتی گرفته تا الگوی 
توسـعه پايـدار كه كه همگی ريشـه در مبانی غـرب مدرن دارنـد و هر كدام 

بـر اسـاس ارزش هـا و ايدئولوژی هـای مطلوبشـان، بـه ارائـه سياسـت ها و 
برنامه هـای خاصـی پرداخته انـد؛ برخـی تنها بر رشـد اقتصادی تكيـه دارند، 
برخـی بـه دنبال گسـترش كيفـی فعاليت هـای اقتصـادی هسـتند و برخی 
ديگـر، آزادی را بـه عنوان ركن توسـعه مطـرح می كنند؛20 اما آن چـه در اين 
نوشـته مهـم و قابـل توجـه اسـت، اصـول اساسـی و ويژگی های مشـترك 
مكاتـب توسـعه ای و آثـار اخالقی و فرهنگـی آن ها، به ويژه مكاتـب رايج در 

كشـور ايران است. 

  توسعه در ايران
همزمـان بـا طيـف نظريه هـای توسـعه با محوريـت نوسـازی در غـرب، در 
ايـران نيـز دولـت پهلـوی، فعاليت هـای گسـترده فرهنگـی، آموزشـی و 
اقتصـادی را بـه صـورت سيسـتماتيک مبتنی بر مبانـی و رويكـردي كامال 
غربـي رقـم زد؛ برنامه  هايـی چـون تغيير پوشـش و ظاهـر مردم در راسـتای 
نظريه »غربی شـدن«، تعطيلی و محدوديت حوزه های علميه، سـنگ اندازی 
در مسـير طـب سـنتی، تأسـيس دانشـگاه ها بـا نظـام آموزشـي غربـی، 
بسـط فرهنگ هـا و ارزش هـای غربـی، پمپـاژ روحيـه خودباختگـي در برابر 
قدرت هـای بـزرگ در ميان مـردم، إعمال محدوديت در برگزاری مراسـمات 
معنـوی و عـزاداری و ... در ايران اجرا شـد، امـا مردم ايران با هدايت متدينين 
و به ويـژه روحانيـت اصيل، توانسـتند ظرفيت هـای واقعی دينـی و ملی خود 
را در پانزده خرداد 1342 و انقالب اسـالمی در سـال 1357 و هشـت سـال 

دفـاع مقدس، بـه نمايـش بگذارند. 
»تاريـخ دويسـت سـاله اخيـر ايران، محـل تالقی دو دسـته تالش هـا برای 
نوزايـی و تجديـد حيـات فرهنگـی جامعـه ايـران اسـت: يكی تجـدد بومی 
مبتنـی بـر امكانـات و ظرفيت هـای دروِن سـنِت زندگـی ايرانـی و ديگری، 
تجـدد غربـی كه محصـول تالش بـرای كاربسـت نظام های نوپديِد سـّنِت 
تحول يافتـه زندگـی اروپايـی در ايـران اسـت. محـور تجدد بومی، دسـته ای 
از نخبـگان سـنتی اعـم از علمای دينـی يـا وزرا و صاحب منصبـان كاردان 
ايرانی انـد، امـا حامالن تجدد غربی، قشـر نوپديِد نخبگان متجـددی بود كه 
سـيطره فرهنـگ اروپـا را پذيرفتـه بـود.«21 متأسـفانه هنوز هم برخـی از به 
اصطالح روشـنفكرنمايان، می كوشـند تا بـا ارائه الگوهای كهنه شـده غربی، 

ضـرورت پيـروی از غـرب را در كشـور تئوريزه كنند. 
بـرای نمونـه نظريه »اقتصـاد آزاد« كه امـروزه در اقتصاد ايران پررنگ شـده 
اسـت، يكی از  گرايش ها و اسـتراتژی های توسـعه اقتصادی اسـت و توسـط 
عـده ای كـه نفـوذ ويـژه ای در سـازمان برنامـه و بودجـه سـابق و در تدوين 
برنامه های توسـعه كشـور داشـته و دارند، پيگيری می شـود؛ همـان گروهی 
كـه »يوسـف ابـاذری« بـا عنوان »مكتـب نيـاوران« معرفی كرده اسـت. به 
اعتقـاد وی، ايشـان گروهـی منسـجم از اقتصادخوانده هـای ايرانی معتقد به 
سياسـت های اقتصـاد آزاد هسـتند كـه در دو دهـه ابتدايـی بعـد از انقالب با 
حضـور در سـازمان برنامـه و بودجـه، مسـؤوليت تنظيـم برنامه هـای اول تا 
سـوم توسـعه كشـور را بـر عهـده داشـته و سياسـت های تعديل سـاختاری 
و خصوصی  سـازی را بـرای اقتصـاد ايـران تجويـز كرده انـد؛ سياسـت  هايی 
كـه منشـأ بسـياری از مسـائل، مشـكالت و تحـوالت اجتماعی و سياسـی 
دوران بعـد از انقـالب بـوده اسـت. گروهـی كـه بـا آغـاز بـه كار دولـت 
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يازدهـم، بـه عرصـه سياسـت گذاری بازگشـته و در سياسـت های اقتصادی، 
اجتماعـی، سياسـی و فرهنگی روزمـره دولت و تنظيم برنامه هـای آن نقش 
به سـزايی دارنـد.22 ايـن افـراد بيش تر بـه نظريه كالسـيک »آدام اسـميت« 
يـا »نئوكالسـيک اتريشـی«  گرايـش دارند كـه نظام عرضـه و تقاضـا را از 
هـر سياسـت گذاری ديگـری در عرصه اقتصـاد، بهتر می داند. اصل اساسـی 
ايـن نظريـه بـر »اصالـت سـود« بنـا شـده اسـت و ادعـا می كند كـه آدمی 
بـه دنبـال سـود شـخصی خـود اسـت و بهتـر از هر كـس ديگـری می داند 
در راه اكتسـاب آن چـه كاری بايـد انجـام دهـد.23 گروهـی كه »در پيشـبرد 
ايده هـای اقتصـادی خـود، تربيـت دانشـجو و جاانداختن ايدئولـوژی خود به 
عنـوان »علـم« تحسـين برانگيز عمـل كرده انـد ... و بـا اسـتفاده مناسـب از 
رانت هـا و روابـط موجود در شـبكه ای از نخبگان، هربار از در بيرون شـدند از 
پنجره بازگشـته اند... و اين در حالی اسـت كه علوم انسـانی در بسـتر احتضار 
خفتـه اسـت؛ نـه از پويايی و پايمـردی دسـت اندركاران آن خبری هسـت و 
نـه از اقبـال دولتمـردان بـه آن«24 همـان علـوم انسـانی كه مسـائل مهمی 
همچـون توسـعه بايـد در آن مـورد بررسـی قرار گيرند. شـايد علـت اجرای 
برخـی نظريه هـای منسـوخ  غربی25 در كشـور نيـز نفوذ هميـن جريان های 
غرب گـرا در بيش تـر دولت هـای پس از انقـالب بوده باشـد؛ نظريه هايی كه 
هـم كارايـی الزم را ندارنـد و هـم ضربه های اساسـی به اخـالق، فرهنگ و 

سياسـت جوامـع وارد می كنند. 

  الگوی اسالمیـ  ايرانِی پيشرفت
بـرای تبييـن الگـوی پيشـرفت بومـی بـه بيانـات رهبـر معظم انقـالب در 

»نخسـتين نشسـت انديشـه های راهبـردی« بـا حضـور نخبـگان علمی و 
فرهنگـی كشـور مراجعه می كنيم.26 ايشـان در اين ديدار بـر اين نكته تأكيد 
دارند كه يكی از نيازهای اساسـی امروزين انقالب اسـالمی و كشـور ايران، 
تعريـف نقشـه ای جامـع مبتنـی بـر آموزه هـای وحيانـی و بر اسـاس هويت 
اسـالمی ـ ايرانی بـا توجـه بـه شـرايط و مقتضيـات زمانـه و كشـور، توسـط 
متفكـران ايرانـی اسـت. رهبر انقـالب با تعريـف  »الگوی اسـالمی ـ  ايرانِی 
پيشـرفت« و برشـمردن عرصه هـای پيشـرفت و محتـوای اين الگـو، آن را 
تبييـن كردنـد. بنا به بيانات طرح شـده، هـدف اين ديدار، ارائـه دقيق الگوی 

توسـعه ايرانیـ  اسـالمی بوده اسـت. 
نكتـه قابـل توجـه اين جلسـه، تالش بـرای تبيين دقيـق حـدود و مرزهای 
الگـوی بومـی توسـعه در برابر الگوهـای رايج توسـعه بوده اسـت. رهبری با 
صراحت به دوری از توسـعه غربی و سـعی نخبگانی بر ارائه و ترويج الگوی 
بومی و اصالح گفتمان پيشـرفت كشـور اشـاره می كنند. ايشـان می فرمايند 
اساسـاً انتخـاب عنوان »الگوی اسـالمیـ  ايرانِی پيشـرفت« و نـام نبردن از 
واژه »توسـعه« نيـز هدفمنـد بـوده اسـت: »كلمه »پيشـرفت« را مـا با دقت 
انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواسـتيم كلمه  »توسـعه« را بـه كار ببريم. علت اين 
اسـت كه كلمه  توسـعه، يک بار ارزشـی و معنايـی دارد؛ التزاماتـی با خودش 
همـراه دارد كـه احيانـاً ما بـا آن التزامات همراه نيسـتيم، موافق نيسـتيم. ما 
نمی خواهيـم يـک اصطالح جاافتـاده متعارف جهانی را كه معنـای خاصی را 
از آن می فهمنـد، بياوريـم داخِل مجموعه  كار خودمـان بكنيم. ما مفهومی را 
كـه مورد نظر خودمان اسـت، مطـرح و عرضه می كنيم؛ ايـن مفهوم عبارت 
اسـت از »پيشـرفت«. معادل معنای فارسـی پيشـرفت را می دانيم؛ می دانيم 
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مـراد از پيشـرفت چيسـت... پيشـرفت در چـه سـاحت هايی اسـت، بـه چـه 
سـمتی اسـت. ما اين وام نگرفتن مفاهيم را در موارد ديگری هم در انقالب 
داشـته ايم. مـا از كلمه  »امپرياليسـم« اسـتفاده نكرديم؛ كلمه  »اسـتكبار« را 
آورديـم... در انقـالب جـا افتـاد؛ دنيـا هـم امـروز منظـور مـا را می فهمـد. و 

همچنين مفاهيـم ديگری.«27
مقـام معظـم رهبـری در ايـن جلسـه كليـات عرصه هـای پيشـرفت و 
محتـوای آن را مشـخص كردنـد كـه می توانـد بـه عنـوان »مؤلفه هـای 
پيشـرفت اسـالمی ـ ايرانی« مورد توجه قرار گيرد. طبق اين فرمايشـات، 
عرصه هـای الگـوی بومـی، تفكر، علـم و همه سـاحات زندگـی دنيوی و 
در نهايـت معنويـت هسـتند. ايشـان معنويـت را روح همـه عرصه هـای 
پيشـرفت می داننـد كـه يكـی از مهم تريـن تفاوت هـای نظريـه اسـالمی 

ـ ايرانـی بـا ديگـر الگوهـای توسـعه محسـوب می شـود. چراكـه ديگـر 
الگوهـا در بهتريـن حالـت، هر سـه عرصـه اول را البته به طـور ناقص مد 
نظـر دارنـد؛ اما هيـچ گاه بـرای »معنويت« چنيـن جايگاهی قائل نيسـتند 
و حداكثـر بـه عنـوان يكـی از بخش هـای توسـعه فرهنگی مد نظـر قرار 
می دهنـد. همچنيـن، در بخـش محتـوا و يـا بـه عبارتـی جهـت الگـوی 
پيشـرفت اسـالمیـ  ايرانـی، بـه تبييـن جايـگاه توحيـد، معاد، پيوسـتگی 
دنيـا و آخـرت، نـگاه اسـالمی بـه انسـان، حكومـت، اقتصـاد، عدالـت و 
اهميـت ديـدگاه غيرمـادی بـه اقتصـاد پرداختنـد. )خالصه ايـن بخش را 
در نمـودار مشـاهده نماييـد(. بـدون شـک چنيـن ديدگاهـی، در صـورت 
اجـرا دسـتاوردهای اخالقـی مثبتـی در جامعه خواهد داشـت كه در بخش 

پايانـی ذكـر خواهد شـد. 

  نمودار محتوای الگوی اسالمیـ  ايرانی پيشرفت 
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  تحليـل و بررسـی ايـن دو الگـو وتأثيرشـان بـر اخـالق در 
معه جا

شـايد در نگاه اول، الگوهای توسـعه تنها راهی خنثی برای پيشـرفت و رشـد 
جوامـع بـه نظر بياينـد؛ اما به رغم برخـی جزئياِت ظاهراً مناسـب اين الگوها 
ـ مثـل پيشـرفت اقتصـادی، فقرزدايی، رشـد درآمد سـاالنه كشـور، توجه به 
محيط زيسـت و همچنين ظاهر محروميت زدای توسـعهـ  بايد توجه داشـت 
كـه ايـن مفهـوم را نيز بايـد همچون ديگـر پديده هـای تمدنی، بـه صورت 
يـک سيسـتم فكـریـ  فرهنگـی بـا اثـرات عميـق اقتصـادی، اجتماعی و 
اخالقـی در نظـر گرفـت. توسـعه پديـده ای جزئی نيسـت، بلكه طبـق اكثر 
تعاريـف موجـود، توسـعه يـک پديـده هماهنگ و سيسـتمی اسـت.28 پس 
نبايـد الگوهـای توسـعه را به صـورت جزئی تحليـل و بررسـی نماييم بلكه 
بايـد تمـام وجـوه و اثـرات يـک الگـوی خـاص توسـعه را در نظر داشـت و 
سـپس بـه انتخـاب يک الگو دسـت زد. لـذا هرچند توسـعه غربـی »اهداف 
قابـل پذيرشـی ماننـد رفـع محروميـت از سـطح جامعـه و فقرزدايـی را نيز 
همـراه خـود دارد؛ امـا در مبنـا دچـار مشـكالت جدی اسـت كـه در نهايت 
بـه ايجاد انحرافـات اقتصادی، اخالقی و عدم  توسـعه ارزش های انسـانی در 
يـک جامعـه منجر می شـود. بـه عنوان مثـال در نظـام توسـعه محور غربی، 
بـرای دسـتيابی به شـاخص های بـاالی كّمـی و كيفی توسـعه، ماننـد رفع 
محروميـت، می تـوان به اسـتعمار سـاير جوامـع پرداخت و جنگ  هايـی را به 
راه انداخـت تـا در خـالل آن، اقتصـاد يک كشـور رو به پيشـرفت نهـد و در 
نهايـت محروميـت از جامعه رخت بربنـدد.«29 بنابراين بايد دقت داشـت چه 
تعريفی از توسـعه و پيشـرفت را می پذيريم و بدانيم در صورت اجرايی شـدن، 

چـه تاثيـری بر اخـالق و فرهنـگ جامعه خواهد داشـت. 

  تفاوت توسـعه و پيشـرفت ايرانـیـ  اسـالمی و تاثير آن بر 
اخـالق و فرهنگ جامعه

آن چـه در اين نوشـته برای ما اهميت دارد، شفاف  سـازی تفـاوت نظريه های 
توسـعه با الگوی پيشـرفت ايرانیـ  اسـالمی اسـت. هر يک از  گرايش های 
توسـعه، با تمـام جزئيات و مبانی محتوايـی آن، می توانـد ارزش های خاصی 
را در جامعـه گسـترش دهـد كه در بسـياری از مـوارد فاصله بسـيار زيادی با 
يكديگـر دارنـد. الگوی پيشـرفت در مقـام تعريف، مفهومی نو به نام توسـعه 
االهی برپايه دين اسـت كه در برابر الگوی غربی توسـعه قرار می گيرد. »در 
غرب، جامعه توسـعه يافته را جامعـه ای می دانند كه اصول ليبرال دموكراسـی 
را كـه بـه مثابه پايـان تاريخ تلقی می شـده، به صورت كامل پذيرفتـه و اجرا 
كرده باشـد، ]اما[ جامعه آرمانی و تكامل يافته اسـالمی، اجتماع امتی اسـت 

كه در آن معارف اسـالمی تحقق عينی يافته اسـت«.30 
امـروزه بـر همگان آشـكار شـده كه توسـعه اقتصـادی، سياسـی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـدون بررسـی دقيـق مبانـی ارزشـی آن هـا در درازمـدت اثرات 
ويرانگـری بـه بـار آورده اسـت. پيشـرفت بايد بـا توجه به شـرايط محيطی 
و بومـی هـر كشـور و بر اسـاس مبانی و نظام ارزشـي مطلـوب برنامه ريزی 
شـود، وگرنـه هيـچ ارمغانـی نخواهـد داشـت. »كم توجهی به بعـد فرهنگی 
توسـعه و اتـكا بـه الگوهـای وارداتـی، خالقيت و ابتـكار و نـوآوری فرهنگ 
ملـی را از رشـد بازمـی دارد و ظرفيـت جامعـه را بـرای مقابلـه بـا فرهنگ و 
الگوهـای ناخواسـته خارجـی زيـاد می كند و موجب شـكاف و تعـارض بين 
ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی می شـود. عرصـه فرهنـگ عرصـه ای به 
پيچيدگی خود انسـان ]اسـت[ كه احـوال كنونی عالـم آن را پيچيده تر كرده 

و رسـالت انقـالب ما كه داعيه نجات انسـان و پايه گذار فرهنگ برتر اسـت، 
در اين عرصه سـنگين تر و سـير در اين وادی از تمامی وادی ها، خطرناك تر 

است.«31

  تضـاد اصـول محوری توسـعه گرا و ليبـرال با اصـول اخالق 
اسـالمی و الگوی پيشـرفت اسـالمیـ  ايرانی

در ايـن بخـش از نوشـتار، اخـالق دولتمردان، بـه عنوان ثقل نظـام اخالقی 
جامعـه بـا محوريـت مباحث توسـعه مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. علت 
آنكـه بـرای فهم اخالق ناشـی از الگوهای توسـعه غربی، بـه برخی گفتارها 
و افعال دولتمرداِن اسـتناد شـده اسـت، تاثير فراوان گفتار و كردار حاكمان بر 
مردم اسـت. بنا به فرموده اميرالمؤمنين علی)عليه السـالم(: »الناس بِاَُمرائِِهم 
أشـَبه ِمنُهـم بآبائِِهم؛ شـباهت مـردم به رهبرانشـان، از تأثير پذيـری آن ها از 
پـدران و مادرانشـان بيشـتر اسـت«.32 پـس متوجه می شـويم كـه تفكرات 
دولتمـردان و ويژگی هـای اخالقـی و رفتـاری ايشـان در شـكل دهی اخالق 
و فرهنـگ عمومـی جامعه، حتی از تربيـت خانوادگی مؤثرتر اسـت. بنابراين 
در صورتـی كـه سـيره خاصی ميان زمامـداران يک مملكت رايج باشـد، بايد 
توقـع داشـت كـه مردم آن مملكـت نيز به تدريـج دچار آن ويژگی ها شـوند. 
علـت انتخـاب دولـت يازدهم نيـز، نزديكی تفكرات اعالم شـده سـردمداران 
و حلقـه اول آن بـا مبانـی و نظريات توسـعه اسـت؛ زيـرا اين دولـت، برآمده 
از افـراد و احـزاب توسـعه گرا مثـل »حزب اعتـدال و توسـعه« و »كارگزاران 
سـازندگی« اسـت. لذا به صورت خالصه با تأكيد بر برخی افكار و رفتارهای 
دولـت يازدهـم، به بررسـی چگونگـی تأثير منفـی نظريه های توسـعه گرا بر 

ارزش هـای اخالقـی، فكری و فرهنگـی جامعه ايـران مي پردازيم.33
1. القـای تضـاد ميـان اصول متعالی اسـالمی با حقوق انسـانی، مانند برخی 
تشـكيک  ها در ضـرورت تـداوم روحيه انقالبی و بسـيجی در جامعه امروزين 

ايـران و تنـدرو خطاب كردن مـردم انقالبی؛ 
2. ترجيـح پذيـرش جهانـی و خوش آمـد قدرتمنـدان بـر رضايـت االهـی و 
حفظ منافع ملی، مانند تالش برای اجرای مخفيانه سـند 2030 در راسـتای 
تعهـدات بـه يونسـكو يـا انعقـاد قـرارداِد مبهـم و يک جانبـه در مذاكـرات 
هسـته ای )بـه صورتـی كـه ايـران تمـام تعهداتـش را انجـام داده، اما طرف 

مقابـل بـه بهانه هـای واهـی حق تحريـم دوبـاره ايـران را دارد(؛ 
3. بی اهميتی وضعيت سـخت زندگی مسـتضعفان در كنار رشـد ثروتمندان 
و عافيت طلبـان، كـه شـاهد آن، فشـار ركـودی و تورمـی بـر عموم مـردم و 

توليدگران اسـت؛ 
4. تقليـد كوركورانـه از الگوهای يكسـويه و جانبدارانـه و ايدئولوژيک غربی، 
همچـون تالش برای اجرای سـريع سـند اسـتعماری توسـعة پايـدار 2030 
بـدون دقـت و توجـه در جزئيات و مشـكالت آن و امضای قـرارداد تغييرات 

آب و هوايـی بـدون در نظـر گرفتن شـرايط خاص كشـور؛ 
5. بی اهميتـی نقـش فرهنـگ و ارزش هـای اخالقی در نظريه های توسـعه 
)حداقـل تـا اواخر قرن بيسـتم( و تاثير آن بر توسـعه گرايان داخلـی، مانند در 
اولويـت قـرار گرفتـن اقتصاد و رهايـی عرصه فرهنگ و حتی اجازه به رشـد 

فرهنگ اباحه گـرای ليبرال؛ 
6. غرب گرايـی در تفكـرات و مبانـی و برنامه هـای اقتصـادی و نظرداشـت 
بـه سـرمايه های خارجـی در توسـعه اقتصادی به جـای محوريـت »اقتصاد 
مقاومتـی« و تقويـت داخلـی اقتصاد، مانند عـدم تالش جدی بـرای تحقق 
اقدامـات عملـی در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی كه بارهـا رهبری دربـاره آن 



112

35
ره  

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

تذكـر داده اند؛
7. نپذيرفتـن تخصـص نيروهای داخلـی در برابر بيگانگان و اعتقاد نداشـتن 
بـه الگوهـای درون زا، مانند پيشـنهاد واردكردن مديران صنعتی توسـط وزير 
صنعـت و نيز تحميل هزينه های گزاف به بيت المال مسـلمين بـرای واردات 

مربيـان ورزشـی خارجی بـدون ثمره قابـل توجه عينی؛
8. تكيـه بر امكانات و محاسـبات مـادی صرف، به جـای محوريت توكل بر 
خـدا و تكيـه بـر قدرت فرامـادی، از جمله تالش برای كسـب نظر آمريكا به 

عنـوان كدخدا برای حل مشـكالت اقتصادی؛
9. محوريـت امـور دنيوی و توسـعه مادی بـه جای توجه به توحيـد و روحيه 
معنويت گـرا؛ مسـأله ای محـوری كـه رهبری در نشسـت نخسـت راهبردی 
الگـوی پيشـرفت تذكـر دادند امـا هنوز سـندی دال بـر برنامه ريـزی بر اين 

اسـاس منتشر نشـده است؛
10. اصالت سـود و منافع شـخصی، گروهی و حزبی بر منافع جامعه و نظام، 
بـه دليـل تذكـر اخيـر رهبر انقـالب بـه كارگـزاران نظـام، مبنی بـر اولويت 

منافـع ملی بـر هر گونـه منافع فـردی و حزبی؛
11. اصالـت لـذت و تن پـروری بـه جـای توجـه به فعاليـت و كار مـداوم در 
راسـتای اهداف عالی انسـانی و اسـالمی، مانند سـاعت كاری برخی از افراد 

در نهـاد رياسـت جمهـوری و برخـی وزارتخانه ها؛
12. نـگاه اومانيسـتی و انسـانـ  خداانگارانـه بـه جـای نـگاه خليفه اللهی به 
انسـان؛ نگاهی كه رهبری در نخسـتين نشسـِت راهبردی الگوی پيشـرفت 
تذكـر دادنـد امـا هنـوز سـندی دال بـر برنامه ريـزی بر اين اسـاس منتشـر 

نشـده است؛
13. گسـترش فاصلـه طبقاتـی در جامعـه و تفاخـر ثروتمنـدان و اغنيـا بـر 
مسـتضعفان و فقـرا، همچون افزايش ضريب فاصلـه طبقاتی ضريب جينی( 

در ايـن دولت؛
14. گسـترش سكوالريسـم در همـه سيسـتم های جامعـه و تصـور ناتوانی 
ديـن در اداره جامعـه، ماننـد تالش بـرای اجرای سـند 2030 با وجود اسـناد 
باالدسـتی داخلـی و مبانـی قرآنـی و دينـی مهم در امـر آمـوزش و پرورش؛ 
15. قبـول آزادی اباحه گـرای انسـانی و پايبنـدی بـه قواعـد ليبراليسـم كـه 
بـا اصـول بندگـی و مسـؤوليت انسـان و عبوديـت او منافـات دارد؛ ماننـد 
موضع گيری هـای فـراوان دولتی هـا دال بـر اهميـت آزادی افـراد حتـی در 
شـبكه های مجازی تحـت نظر سـرويس های اطالعاتی بيگانـه كه موجب 
انحـراف بخـش عظيمی از مـردم و جوانـان در حوزه های اخالقی، جنسـی، 

اجتماعی، عقيدتی و سياسـی شـده اسـت؛
16. محـدود كـردن ديـن به امـور فردی و قائل شـدن به عـدم دخالت دين 
در اداره حكومـت و هدايـت عمومـی مـردم به بهانـه آزادی هـای اباحه گرا و 
بی قيـد ليبـرال، ماننـد ايـن جملـه كـه »حكومت نبايـد بـه زور مـردم را به 

بهشـت ببرد«؛
17. اطمينـان بـه غرب گرايـان و متخصصـان بدون توجه به تعهـدات دينی 
و ملّـی ايشـان، كـه موجـب نفوذ راحت جاسوسـان متعدد دسـتگير شـده در 
نهادهـای دولتـی و حتـی در تيـم مذاكـرات هسـته ای و وزارت خارجـه و... 

گرديده اسـت؛
18. سـركوب غيرقابـل بـاور منتقـدان و دلسـوزان داخلـی به بهانه دفـاع از 
آزادی بيـان و اصـول انسـانی مـورد پذيرش غـرب، مانند نقدهـای تيز و تند 
دولتی هـا بخصوص شـخص رئيس جمهور دربـاره منتقدان برجـام، از جمله 
توهين هايـی همچـون: بی شـعور، بی سـواد، تـازه بـه دوران رسـيده، بـرو به 

جهنـم، بی شناسـنامه و... بـه منتقدان؛

19. توهـم عقالنيـت محض و بی توجهی به نصايح دلسـوزان و دانشـمندان 
داخلـی، ماننـد بی توجهی در نوشـتن متن برجـام، با وجود تذكرات دلسـوزان 
داخلـی كـه امـروزه بـه معضلی تبديل شـده اسـت )مثـل راه حل ماشـه كه 
در صـورت اعتـراض ايـران و ناكامی در كسـب نظـر اكثريـت آرا، تحريم ها 
بـه صـورت خـودكار بازگردانـده می شـوند؛ معضلی كـه غرب بر اسـاس آن 
تحريم هـای جديـدی وضـع كـرده اسـت، ولـی ايـران نمی توانـد اعتراضی 

جـدی مطرح نمايـد و از حقـوق خود دفـاع كند(؛
20. عمل گرايـی محـض در سياسـت و فرهنـگ و توجـه نكـردن به مبانی 
دقيـق و علمـی اسـالمیـ  ايرانـی، ماننـد بيداركـردن گسـل های قوميتی و 
مذهبـی بـرای جـذب رأی در انتخابـات اخيـر يـا تـالش برای كسـب نظر 
حداكثـری سـلبريتی های متأثـر از فرهنـگ منحـط غربـی، بـدون توجه به 
وضعيـت فكـری و فرهنگـی آن هـا و خشـنودی از گفتارهـای تحقيركننده 

بازيگـران و فوتباليسـت های غربـزده در ايـام انتخابات؛
21. ترجيـح الگوهـای غربی بـر الگوها و نظريه های بومی ايرانیـ  اسـالمی 
و خودباختگـی در برابـر غرب، مانند در نظر نگرفتن مبانی الگوی اسـالمیـ  

ايرانی پيشـرفت در تدوين كليات برنامه ششـم؛
22. غلبـه نگاه هـای توسـعه محور غالبـا قديمـی و تاريخ گذشـته غربی، در 
برابـر ديدگاه هـای جديـد مبتنی بر شـرايط داخلـی، مانند تالش بـرای حل 
معضل تورمی كشـور با ايجاد ركود بی سـابقه و كمرشـكن در اقتصاد كشـور 

كـه الگويـی شكسـت  خورده متعلـق به سـال ها پيش در غرب اسـت؛
23. تنوع طلبـی سـيری ناپذير و تحسـين هـر امر متجـددی در برابر سـّنت، 
بـدون داوری منطقـی و عقالنـی، مثل تحسـين سـند 2030 توسـط برخی 
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دولتی هـا بـدون توجه بـه نقايص و ضررهای شـديد آن و حتی بدون مطالعه 
جـدی و مبنايی آن؛

24. خـود برتربينـی در تفكـر و تعقـل و دانـش نسـبت بـه عامـه مـردم و 
نخبگانـی كـه بـا غربی ها همسـو نيسـتند، مانند تشـكيل »مجمـع عقال« 
در زمـان جنـگ تحميلـی توسـط برخی دولتی هـای كنونی بـرای آتش بس 
زودهنـگام در اوايـل جنـگ كـه امام خمينی بـا ناراحتی دسـتور تعطيلی 

آن را دادنـد؛34 
25. شـتاب زدگی در قبـول الگوهـای غربـی بـدون تأمـل و در نظرگرفتـن 
شـرايط خـاص كشـور، ماننـد قبـول بی چـون و چرای سـند 2030 يا سـند 
تغييـرات آب و هوايـی پاريـس توسـط دولت بـرای اجرا و مثـل تأثيراتی كه 

مكتـب نياورانی هـا در اقتصـاد در دولـت يازدهـم داشـته اند؛ 
26. عـدم پويايـی و حركـت جهادی جريـان توسـعه گرا و غربگـرا در ايران، 
مانند ارائه پيشـنهاد برای غربی  شـدن در زمينه های مختلف از جمله واردات 

مديـر صنعتی و تذكـرات رهبری به كارگـزاران در بسـط حركت جهادی؛ 
27. پاسـخگونبودن بـه مـردم و نماينـدگان ايشـان در برابـر خواسـته های 
منطقی و قانونی ايشـان، مثل به سـرانجام نرسـاندن مسـكن مهر در طول 
دولـت يازدهـم يا عدم پاسـخگويی صريح مسـؤوالن درباره امـوال مردم در 
مؤسسـات مالـی و اعتبـاری مشـكل دار، يا پاسـخگونبودن و بداخالقـی وزرا 
نسـبت به خبرنگاران در پاسـخ به پرسـش ايشـان درباره مطالبات مردمی يا 
پاسـخگو نبـودن وزارت خارجـه در برابر درخواسـت های مردم و دلسـوزان و 

مجلس دربـاره برجام؛
28. فـرار از قيـد و بندهـای قانونـی مخالـف بـا خواسـته هاي غرب گرايان و 

مزاحـم فعاليت های توسـعه گرايانه ايشـان، ماننـد راه نينداختن كامـل و مؤثر 
شـبكه ملـی اطالعـات كـه بـا گاليه هـای رهبری نيـز روبـه رو شـده و نيز 
تحويل نـدادن بموقـع برنامـه ششـم توسـعه به مجلس شـورای اسـالمی و 
ابـالغ نكـردن قانـون برنامه ششـم توسـعه بـه وزارتخانه ها و سـازمان های 

زيردسـت در موعـد مقرر؛ 
29. عالقـه بـه غبارآلـود كردن فضای جامعه با تهمت و افتـرا به رقبا و حتی 
بـه نظـام با هدف گم شـدن مسـائل اصلـی و انحـراف اذهـان مـردم، مانند 
بيـان ايـن نكتـه در زمان انتخابات كـه عـده ای در نظام، 38 سـال كاری به 
جـز اعدام نداشـته اند)!( يـا در اولويت قـرار دادن پخش صـدای يک خواننده 
از تلويزيـون بـا وجـود انبـوه مشـكالت مـردم، يا طـرح بحث رفـع حصر در 
مجامـع عمومـی، يا در اولويت اول كشـور قـراردادن به هـم خوردن مجلس 
سـخنرانی يک فـرد خاص و تحريک گـر و ايجاد التهاب در فضای سياسـی 
يـا تحريـک گسـل های قوميتـی و مذهبـی بـرای جـذب رای و حملـه بـه 

نهادهای انقالبی دلسـوز مثل سـپاه پاسـدارن؛
30ـ ترويج برداشت های سطحی و نادرست از سيره اهل بيت)عليهم السالم( 
 !و تأويـل آيـات قرآن بـه دلخواه، مثـل درس مذاكره از قيام امام حسـين
و مثـل گـره زدن مشـروعيت واليـت اهل بيت)عليهم السـالم( بـه انتخاب 

مردم!؛
31. فروختـن ارزان كشـور بـه غربی ها و خودباختگی در مقابل ايشـان حتی 
در برابر شـركت های صهيونيسـتی و نيمه ورشكسـته آنان، مانند قراردادهای 
جديـد بـا شـركت های صهيونيسـتی خودروسـازی مثل پـژو و نفتـی چون 
توتـال و رؤيـال داچ شـل و ... و واگـذاری پنجـاه درصـد شـركت های مهـم 
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ايرانـی بـه آن هـا )كـه مـورد انتقـاد نخبگانـی چون دكتـر توكلـی و عبداهلل 
شـهبازی قـرار گرفته اند(؛

32. اعتمـاد نابجـا بـه غـرب و نـگاه به خـارج برای حل مشـكالت كشـور، 
حتـی بـا وجـود تجربه های تلخ ارتبـاط با غـرب؛ نكته ای كه رهبـری نيز در 
ايـم انتخابـات بـرای همه كانديداها الزم دانسـتند و فرمودند همـه بايد قول 

دهنـد برای حل مشـكالت كشـور بـه داخل نـگاه كنند؛
33. همـه كاره دانسـتن غـرب و مشـروط كـردن حل همه مشـكالت حتی 
معضـالت آب و هـوا به ارتبـاط با غرب، مانند كدخدا دانسـتن آمريكا و كليد 
حل مشـكالت را در رجوع به آن ها دانسـتن و البته تجربه تاريخی و حافظه 
مـردم ايـران و تجربه اين چهار سـاله ثابت كرد كه ليبراليسـم آمريكايی، راه 

حل مشـكالت ايـران نبوده و نيسـت و نخواهد بود؛
34. توجه شـديد به سـرمايه داران، حتی سـرمايه داران رانت خوار در برابر فقرا 
و طبقـه متوسـط، با مقايسـه حجم وام هـای بانكـی در اختيار سـرمايه داران 
قـرار داده شـده در برابـر حجـم وام هـای مـردم عـادی و بدهی هـای كالن 

كسـانی كـه وام هـای كالن گرفته اند؛
35. عـدم تبعيـت بی چـون و چـرا از واليـت فقيـه كه بـه صراحـت مقبوله 
عمربـن حنظلـه، عـدم تبعيـت از خداوند محسـوب می شـود، به بهانـه رأی 
مـردم و نظر كارشناسـان غربـزده و غير مردمی؛ ماننـد مخالفت های صريح 
برخـی مديـران كالن دولتی با ولی فقيـه در موضوعات مختلف )مخالفت با 
بدبينـی بـه آمريكا در مذاكـرات، مخالفت در امكان علوم انسـانی اسـالمی، 
مخالفـت در امـر مسـؤوليت دولـت اسـالمی و پليـس دربـاره ديـن مـردم، 
دوقطبـی كردن جامعه، بخصوص در انتخابـات و نطق های پس از انتخابات، 
مخالفـت در واكنـش به سـخنان ترامـپ دربـاره پاره كردن برجـام، مخالفت 
در رعايت نكـردن نكات الگوی اسـالمیـ  ايرانی پيشـرفت در تدوين كليات 
برنامـه ششـم، تمكين نكـردن به نظر رهبـری درباره قبول مشـروط اجرای 
برجـام كـه طبـق آن وضع هـر تحريمی به هـر بهانه ای يعنی نقـض برجام 

و ضـرورت اقدام متناسـب( و...؛
36. اصالـت ديـدگاه اقتصـادی بـا گرايـش سـرمايه دارانه نسـبت بـه همـه 
عرصه هـای زندگـی از جملـه معنويت، فرهنـگ و آموزش؛ مانند رهاسـازی 
عرصـه فرهنـگ بخصوص فرهنـگ دينی و ارزشـی مردم، انجـام مذاكرات 
بـا آمريـكا بـه بهانـه رفـع تحريم ها و گشـايش اقتصـادی و گـره زدن تمام 
مشـكالت بـه تحريم، ماننـد وعده حل مشـكل آب در صـورت رفع تحريم؛

37. تأكيـد بيـش از انـدازه بر ارتبـاط و تعامل با دنيا حتی تعامـل با زورگويان 
و بدعهدانـی كـه بارهـا از ايشـان ضربـه خورده ايـم، ماننـد پيشـنهاد انجـام 
برجام هـای 2 و 3 و... كـه رهبـری و مردم دلسـوز در برابر آن واكنش نشـان 

دادند؛
38. تاكيـد بـر مبانـی »ديـن نويـن جهانـی« در برابـر گسـترش »معنويت 
راسـتين اسـالمی«، ماننـد تأكيـد بيـش از انـدازه دربـاره محيط زيسـت در 
مقايسـه بـا ديگـر مسـائل مبتالبـه و تأكيد بـر »اسـالم رحمانـی«، به  رغم 

مخالفـت صريـح رهبـری و دلسـوزان؛
39. قائـل نشـدن كرامـت و انسـانيت برای مردم عـادی و فقرا، مانند شـيوه 

توزيـع اولين سـبد يارانـه و ايجاد صحنه هـای رقت انگيز، يا ماننـد اظهارنظر 
مشـاور رئيس جمهـور درباره اين كـه راننده تاكسـی ها نبايد در امور سياسـی 
اظهـار نظر كننـد يا همچون اظهارنظـر معاون رئيس جمهور كـه برای حل 

معضـل كارتون خوابـی كـه می تـوان كارتون خواب ها را عقيم كـرد)!(؛
40. كاهـش اهميـت ارزش هـای اخالقی اسـالمی و رشـد اسـتكبار فردی، 
ماننـد بداخالقـی وزرا بـا خبرنـگاران، از جملـه: برخـورد زشـت وزيـر راه و 
شهرسـازی بـا خبرنگار زن باشـگاه خبرنـگاران، برخورد زشـت و نامحترمانه 

وزيـر بهداشـت در برنامـه ثريـا و در برابرخبرنـگار روزنامه قـدس و...؛
41. محدوديـت معرفت شناسـی بـه ماديات و غفلت از خلقـت عظيم االهی 
و عوالـم ديگـر جهـان، ماننـد مسـؤوليت ناپذيری در برابر گمراهی مـردم در 
فضـای مجـازی و عـدم اقـدام عملـی بـرای پيشـگيری از آن و مذاكـره بـا 
مديران صهيونيسـت شـبكه های اجتماعی آمريكايی و انگليسی بدون توجه 
بـه بدعهدی هـای چندبـاره آنـان و اختصـاص نـدادن بودجـه و پهنـای باند 

كافـی به شـبكه های اجتماعـی توليدی داخـل و... 

  نتيجه گيری
همان گونـه كـه اثبـات شـد، الگوهـای توسـعه رايـج، نمی تواننـد فرهنـگ، 
اخالق، معنويت و ارزش های انسـانی و اسـالمی را در كشـور گسترش دهند 
بلكـه موجب ايجاد صفات و رفتارهـای اخالقی منفی در كارگزاران حكومتی 
و برخـی مـردم نيز شـده اند. امـروزه مفهـوم »اقتصاد محور توسـعه« در حال 
تحـول اسـت و مقوله هايـی مانند ارزش های متعالی، توسـعه انسـانی، عزت 
و كرامـت انسـانی و اجتماعی، توسـعه بر محـور ارزش ها، اصالت بخشـيدن 
بـه عامـل اخالقـی و حتـی فرهنگ محـور بـودن تحـوالت اقتصـادی، در 
متـون و منابـع توسـعه راه يافته اسـت.35 همان گونـه كه امروزه در بسـياری 
از كشـورهای دنيـا الگوهای توسـعه، منطبق بـا اصول و ارزش های اساسـی 
آن كشـورها بازنويسـی می شود. بايسـتی متوجه بود كه الگوهای رايج بدون 
بومی سـازی، در بهتريـن حالـت می تواننـد موجـب رشـد اقتصـادی جزئی و 
نامتوازن در  كشـور شـوند اما در نهايت موجب تسـلط بيش تر اسـتعمارگران 
و برنامه ريـزان صهيونيسـت بـر امور شـوند. به نظـر صاحب نظـران، اين امر 
باعـث شـده اجرايی نشـدن برنامه هـای صرفا تقليدی توسـعه، بهتـر از اجرا 
شدنشـان باشـد؛ بنابراين بهترين كار در اين دوران، فعاليت مسـتمر نخبگان 
داخلـی بـرای تبييـن و اجرايی شـدن الگوی اسـالمیـ  ايرانی پيشـرفت بر 

مبنای تعاليم اسـالمی اسـت. 
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.1387
33. اسـناد همـه مثال هـا از اخبار موثق اخذ شـده و در دفتر نشـريه موجود اسـت، اما به دليل 

گسـتردگی مطالب، اسـناد اين بخش آورده نشده اند. 
34. دربـاره مجمـع عقال در كتاب »راز قطعنامه« نوشـته كامران غضنفری، انتشـارات كيهان 

می توانيـد مطالب مهـم تاريخی بيابيد.
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آن چه امروزه در عرصه سياسـت و اجتماع جهان شـاهد هستيم، برآيند اخالق و 
رفتار كارگزاران و زمامدارانی اسـت كه مبنای آن را انديشـه وران عصر رنسـانس 
بنيـان نهادنـد؛ مبنايـی كه در تقابـل با مبنای االهيـون قـرار دارد. در نگاهی به 
رونـد نهادينه شـدن ايـن مبنا در حـوزه  تئوريک بايد بـه اين نكته اشـاره كنيم: 
اروپائيـان كـه قرون وسـطی1 را با رنسـانس پشـت سرگذاشـته بودند، ناچـار از 
اصـالح تمـام گزاره هـای مسـيحيت در مديريـت نظام سياسـی بودنـد؛ از اين 
رو ابتـدا تمـام گزاره هـای كالمی كليسـا را كه نهادهای سـاختاری و سياسـی 
اجتماعـی مشـروعيت خـود را از آن دريافـت كـرده بودند به جايی سـوق دادند 
كه در مباحث كالمی تغييرات گوناگونی پديدار شـد. آنان با به چالش كشـيدن 
فهـم كتـاب مقـدس اذعـان داشـتند كه بـرای فهم ديـن و كتاب مقـدس، به 
نهادی مانند كليسـا نياز نيسـت و فهم از كتاب مقدس، نسبی است. آن ها پس 
از اين كـه انحصـار كليسـا در فهم كتاب مقدس را با اين نظريه خود شكسـتند، 
بی نيـازی بـه كليسـا را به مشروعيت بخشـی آن بـه نظام سياسـی و اجتماعی 
اعالم و درعمل كليسـا را به موزه ای تبديل كردند كه محل رفت و آمد بخشـی 
از جامعـه بـرای برخـی از اعمال دينی شـد. مسـأله جايگزينی كالم نسـبی به 
جای كليسـا بـه قرائت های گوناگـون از مديريت سياسـی و اجتماعی انجاميد. 
در هميـن راسـتا عده ای معتقد بودنـد كه برای مديريت يک نظام سياسـی، به 
فلسـفه سياسـی نياز اسـت بدين گونه كه جامعه را می توان بدون دين مديريت 
كـرد ولـی بدون فلسـفه هرگـز اين امـر امكان پذير نيسـت؛ اشـتراوس2 از اين 

گـروه حمايـت می كند و همـواره نظام های سياسـی غـرب را بعد از رنسـانس 
تاكنـون مـورد نقد قـرار می دهد.3

در مقابـل ايـن نـگاه، برخـی نيز قائـل به هماننـدی رفتـار اجتماعی مـردم در 
نظام هـای سياسـی ماننـد با علم تجربی هسـتند و نظـام سياسـی را پديده ای 
می داننـد كـه صغـرای علم تجربی اسـت. غلبه  اين انديشـه بر تفكر فلسـفی 
موجـب شـد تـا نظام های سياسـی مدرن بر اين اسـاس به سـوی دموكراسـی 
سـوق داده شـوند كه حاصل آن چيزی جز غلبه اكثريت بر اقليت نبود، نگاهی 
كه در آن مشروعيت هر امری حتی دين، از مشروعيت رأی اكثريت سرچشمه 
می گيـرد! حاكميـت اين نگرش بر جوامع غربی و سـپس جهانی شـدن آن كه 
در حقيقـت تفكر پوزيتويسـتی4 بود، موجب شـد تا تمـام گزاره هايی كه جامعه 
به آن نياز داشـت و می بايسـتی به نظام سياسـی مشـروعيت ببخشـد، با اين 
نـگاه تعريف شـود؛ چـرا كه تعريف نفی وضـع موجود به تنهايی نمی توانسـت 
تغييـرات اساسـی را در نظام سياسـی ايجاد كند و می بايسـتی نظـام جايگزين 
بـرای نخبـگان و مـردم روشـن می شـد و نخبـگان و انديشـه وران را از حالـت 
برزخـی كـه موجـب منازعات اجتماعی و گاه جنگ ها می شـد، رهايی بخشـد؛ 
چنان كـه اروپائيان در دوران برزخی گرفتار جنگ های داخلی بسـياری شـدند و 
از ايـن جنگ ها مذهب پروتسـتان شـكل گرفـت؛ كـه از دل مذهب كاتوليک 
زاييـده شـد. از ايـن به بعد مسـؤوليت نهادسـازی نظام سياسـی و اقتصادی به 

كليسای پروتسـتان واگذار شد.

محمدعلی جعفری

 

تقابل اخالق زمام داران الهی و تکنوکرات ها
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ماكـس وبر5 براين اسـاس كتـاب »اخالق پروتسـتانی و روح سـرمايه داری« را 
نوشت.6

آن چه براين انديشـه اسـتوار اسـت اين اسـت كه اگر اين امری ناشـی از قرارداد 
اجتماعی و تصميم اكثريت اسـت، چگونه اكثريت دارای حجيت ذاتی می شـود 

و بر اقليـت حاكميت پيدا می كند؟
هيوم7 نيز از كسـانی اسـت كه زيرسـاخت انديشـه دموكراسی را شـكل داده و 
از جملـه مشـككين اسـت كه تأثير بسـيار زيـادی بر انديشـه وران بعـدی خود 

گذاشـته و از بنيان گـذاران مكتـب تجربه گرايـی بود. 
آيـت اهلل مصبـاح يزدی8 در كتاب مشـكات نظريه سياسـی اسـالم جلـد1 درباره 
بحث سـاختاری در انديشـه دموكراسی درباره انديشـه هيوم می گويد: درك كننده 
»اسـت ها« عقل نظری اسـت و درك كننده »بايدها و نبايدها« عقل عملی است 
و چـون عقـل نظری بيگانه با عقل عملی اسـت و ارتباطی با آن نـدارد، نمی توان 

مدرَك عقل عملی باشـد و آن را مبتنی بر عقل نظری سـاخت.
ايـن شـبهه هيوم مورد توجه فالسـفه غـرب قرار گرفـت و آن را زيرسـاخت و 

مبنـای بسـياری از نظريه هـا و فرآورده هـای علمی خود سـاختند.9
از آن جا كه بعد از رنسـاس غربی می بايسـت تمام سـاخت های اجتماعی شـكل 
می گرفـت، انديشـه وران غربی ابتدا زيرسـاخت تئوريـک آن را با بحث اصالحات 
در تفكـرات مذهبـی مطـرح كردند و سـپس شـكل دادند و به نوعـی غربيان به 
التقـاط روی آوردنـد و از آن جايـی كه تفكر التقاطی شـكل گرفته تنها در كسـب 
قـدرت مورد اسـتفاده قـرار می گرفـت و تنها جنبه رمانتيک آن كارسـاز بـود و از 
پتانسـيل رمانيتک اصالحات استفاده مناسـب می بردند، در يک بازه زمانی خاص 
خـود را در جايگاهـی قرار دادند كه می توانسـتند براسـاس آن نظام فكری جامعه 
را تغييـر دهنـد ولـی اين مقدار تغييـر برای مديريـت اجتماعی كافـی نبود بلكه 
می بايسـتی بـه بخش عقل عملی نيز پاسـخی مناسـب ارائه می كردنـد، اين جا 
بود كه تقسـيم قدرت در شـكل دهی سـاختارهای اجتماعی خود را نشـان دادـ  
ـ ضرورت اين تقسـيم  سرنوشـت انقـالب فرانسـه در اين مـورد خواندنی اسـت 
قـدرت، ميان دو نظام سياسـی در قالب انديشـه هگل شـكل گرفـت، به همين 
سبب است كه ليبراليسم را راست انديشه هگل و كمونيست را چپ انديشه هگل 
می گويند. دو نظام سياسـی بر اين اسـاس در نظام بين الملل شـكل گرفت و به 
رقابت پرداختند. و از دل رقابت های آنان جنگ های اول و دوم جهانی سـر برآورد 
كه برنده ای برای شـرق و غرب نداشـت و در نهايت نظام بين الملل بنابرانديشـه 
الحادی در شـكل سـازمان ملل متحد ايجاد شد؛ و تاكنون نيز درگيری ها در قالب 
جنـگ سـرد ادامـه يافته و هنوز نيـز ادامه دارد. بديهی اسـت كه بحـث از اخالق 
كارگـزاران نظـام بين الملـل بحـث از مبنای تفكر الحـادی غرب اسـت و اخالق 
بـه مفهوم متافيزيكـی آن جايگاهی نـدارد؛ گرچه عـده ای از انديشـه وران غربی 
بـه ايـن نقيصه پی بـرده  و سـعی كرده اند بـرای جايـگاه اخالق در سـاختارهای 
كارگـزاران بـه دنبال راه حلی باشـند و به نوعی از تفكر ماكياول فاصله بگيرند اما 
هنوز نتوانسـته اند به نتيجه ای در اين مسير برسـند؛ چراكه اگر نظام دموكراسی و 
سـرمايه داری و سوسيالسـتی را فقط كسب ثروت بدانيم زيرساخت چنين نظامی 
با تفاوتی يكسـان جلوه می كند. از يک سـو در نظام سوسياليسـتی بحث عدالت 
و توزيـع بخشـی از ثـروت انباشـت شـده بـرای كاهـش فاصله طبقاتـی مطرح 
می شـود كـه به نوعـی دخول يک مفهوم متافيزيكی در نظريه علم گرايی اسـت 
و اعتراض انديشـه وران سـرمايه داری را به دنبال داشته است و از سوی ديگر نظام 
سـرمايه داری به طـور ديناميـک عدالت گرا تعريف شـده كه قانون بـازار به نوعی 
خـود عدالـت را محقق می سـازد و نيازی بـه دخالت دولـت در نهاد های مختلف 

ندارد؟!10
آن چـه امـروزه در عرصـه سياسـت گذاری جهـان و برخـورد آنـان در معادالت 

سياسـی اجتماعـی و فرهنگی تحـت عنوان نظـام بين الملل نظـاره می كنيم، 
تصويـری از بينـش و عمـل مديرانـی كه تحت تاثيـر دو نظام سياسـی با يک 
پارادايم قرار دارد و بر پايه ی انديشـه های هگل شـكل گرفته اسـت، می باشـد. 
ظهور انقالب اسـالمی و زنده شـدن تفكر االهيون، مبانی و سـاختار مديريت 
غيراالهـی نظام هـای سـرمايه داری و سوسياليسـتی كه تنها به دنبال كسـب 

قـدرت و ثـروت بوده اسـت را به چالش كشـيده اسـت.

پی نوشت ها
1. قـرون وسطی يا سـده های ميانه نـام يكـی از چهـار دوره ای اسـت كـه بـرای تقسـيم بندی 
تاريخ اروپا اسـتفاده می شـود. ايـن چهـار دوره عبـارت بودنـد ازدوران كالسـيک باسـتان، قرون 
وسـطی، عصر نوزايـی و دوران جديـد يا مدرن كـه از 16000 ميالدی شـروع می شـود. معمواًل 
قرون وسـطی را از پايان امپراتوری روم در قرن پنجم ميالدی تا سقوط قسطنطنيه توسط دولت 

عثمانـی و پايان امپراتـوری روم شـرقی يا بيزانس در 1453در نظـر می گيرند. 
2. لئواشـتراوس )Leo Strauss(  )20 سـپتامبر 1899 در كيرشـن آلمان – 18 اكتبـر 1973 در 
آناپوليـس آمريـكا( نظريه پرداز و مورِخ فلسـفه سياسـی آلمانی - آمريكايی بود. تلفـظ آلمانی نام 

او اشـتراوس و تلفظ انگليسـی آن استراوس است.
اشـتراوس در خانواده ای يهـودی در آلمـان به دنيا آمد. وی از تأثيرگذارترين نظريه پردازان فلسـفه 
سياسـی قرن بيسـتم محسوب می شـود. وی شـاگردان زيادی را در دانشگاه شيكاگو تربيت كرد 
كـه به اشتراوسـی ها معروف هسـتند، از مكتب فكـری او پيروی می كننـد. روش منحصربه فرد 
و پيچيده اشـتراوس در تفسـير آثار و اعتقادات نويسـندگان بزرگ و انتقادات وی ازمدرنيته باعث 

شـده تا اشـتراوس و مكتب فكری او مخالفان زيادی نيز داشـته باشـند.
3. برای آشـنايی بيش تر رجوع كنيد به كتاب اشـتراوس و فلسـفه سياسـی اسـالمی ، محسـن 

رضوانی ، انتشـارات موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمينی ، 1392 
4. ايـن مكتـب بعد از جـدا شدن راسـل و جی. ادوارد مـور از ايده آليسـم، در قرن نوزدهم شـروع 
شـد و بـا پيگيری ويتگنشـتاين ادامه يافـت و تـا دهـه 1920 در اتريش، ادامه داشـت. طبق نظر 
پوزيتويسـت ها، تنها قضايايی )يا معرفتی( معنادار و مطابق با واقع اسـت كه تحقيق پذير تجربی 
باشـند و گرنـه، نـه معنا دارنـد و نه صادق اند. به قول آگوسـت كنت كه پدر پوزيتويسـت ها لقب 
گرفتـه، چـون گزاره هـای متافيزيكی قابل تجربه حسـی نيسـتند؛ غيـر علمی بـوده و مربوط به 

گذشته تاريخ هستند.
5. ماكـس كارل اميـل وبـر)زاده 21 آوريل 1864 ميالدی( در ارفورت ايالت تورينگ آلمان اسـت. 
بزرگ تريـن فرزنـد خانـواده ای دارای هفت فرزند و ثروتمند و به لحاظ سياسـی مشـهور در حزب 

ليبرال ناسـيونال آلمان بود.
پدرش ماكـس وبـر و مـادرش يـک كارمنـد دولـت بـه نام هلـن فالنشـتاين و يک پروتسـتان 

و كالوين گـرا، بـا ايده هايـی جزمـی نسـبت بـه اخـالق پروتسـتانی بود.
6. كتـاب »اخـالق پروتسـتانی وروح سـرمايه داری«، مهم ترين اثر وبر در حوزه جامعه شناسـی و 
اقتصـاد سياسـی اسـت. اهميت ايـن كتاب تا بـه امروز بـه دليل طـرح دو مشـكل در اين كتاب 
اسـت. مشـكل نخست، مشـكل تاريخی اسـت، روح برخی از فرقه های پروتسـتانی تا چه حد بر 
تشـكيل سرمايه داری تاثير گذاشته اند؟ مشـكل دوم، مشكل نظری يا جامعه شناختی است: درك 
رفتارهای اقتصادی به چه جهت مسـتلزم اسـتناد به اعتقادات مذهبی و جهان بينی های عامالن 
رفتار اسـت؟ ادعای كلی وبر در كتاب اخالق پروتسـتانی و روح سـرمايه داری اين اسـت كه نظام 
اقتصـادی سـرمايه داری عقالنـی كه در غرب ظهور كـرده بود و بر بخـش اعظم جهان چيرگی 
داشـته، و رشـد چشـمگيری را در تكنولوژی به بار آورده بود، تا اندازه ای ريشه در تحوالت مذهبی 

اصالح مسـيحيت، يعنی آيين پروتستان دارد.
7. ديويـد هيوم )به انگليسـی: David Hume(   )7 مـه 1711–25 اوت 1776( از فيلسـوفان 
اسـكاتلندی و از پيشـروان مكتب تجربه گرايی بود. تقريباً همه فيلسـوفان بر اين اتفاق نظر دارند 

كـه او بزرگ تريـن فيلسـوف تاريخ بريتانيـا و مكتب تجربه گرايی بوده اسـت.
8. آيت اهلل محمدتقی مصباحمتولد11 بهمن 1313 در يزد( مجتهد، استاد فلسفه اسالمی، مفسر، 
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و يكی از اسـاتيد حوزه علميه قم اسـت؛ وی از منظر علمی به دليل نوشتارهايش در زمينه تفسير 
موضوعی قـرآن، و فلسـفه اسـالمی - بـه ويژه يكـی از كتاب هـای درسـی حوزه تحت عنوان 

»آموزش فلسـفه« كه به زبان های عربی، انگليسـی و غيره نيز ترجمه شـده اسـت.
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تاريـخ حكومت هـا وانقالب هـا را كـه مطالعـه كنيـد، در همـه مـوارد اعـم از 
حكومت هـا وانقالب هـای بشـری همچـون انقالب كبيـر فرانسـه و انقالب 
 كارگـری روسـيه تـا انقالب های االهـی از انقـالب پيامبر گرامی اسـالم
گرفتـه تـا انقـالب اسـالمی امـام خمينی پـس از مدتـی به ويـژه پس از 
نسـل اول انقالب، آرام آرام و شـايد به  سـرعت دستخوش تحولی می شوند كه 
نسـبت آن با انحراف تسـاوی اسـت. در تمام اين انقالب ها، شـعارها به تدريج 

از يـاد می رونـد و يـا تعريف آن هـا در اذهان حاكمان و مردم عوض می شـود؛ 
بـرای نمونه، مفهوم اسـتقالل، معنـای آزادی، ترجمان جمهـوری و بازگردان 
اسـالم بـه گونـه ای مغلوب می  شـود كه ديگر اثـری از آن تعاريف نخسـتين 
وجـود نخواهـد داشـت و ذهـن در برخورد با ايـن واژگان به معنـای اصيل آن 
رهنمـون نخواهد شـد و جامعـه از اين الفاظ، انصرافی به آن چـه انقالب برای 
آن شـكل گرفتـه اسـت پيدا نمی كنـد. در ايـن تحريف، عدالت بـه منفعت و 

عبدالصالح شمس اللهی

 

 

 نظارت مردمی يا ديده بان اصالح
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مصلحـت بـه عافيـت تعريف می شـود و افـراد و 
گروه هـا جز به پر شـدن كيسـه ای كـه دوخته اند 
نمی انديشـند و جايـگاه مردم از مقـام ولی نعمتان 
حكومـت بـه رعايايـی افـت می كند كه بـردگان 

حاكمانند.
برای جلوگيری از انحراف های پسـاانقالبی دو راه 
وجود دارد؛ مسير نخست آن است كه حاكمان در 
رأس و اركان حكومت، معصوم و يا دارای شـرايط 
اسـتقرار قدرت باشـند. بی گمان، قدرت در كسـی 
كـه شـرايط علمـی، روحـی، معنـوی، طريقتی و 
انگيـزه ای الزم را نـدارد، الجـرم موجب فسـاد و 
طغيـان می شـود و آن گونـه كـه در روايـت آمده، 
در غيبـت امـام معصـوم قدرت بايد در دسـت 
كسـی باشـد كه از شـرط علمی فقاهت و روحيه 
صيانت از نفس برخوردار باشـد، معنويتش او را از 
هواهـای نفسـانی برهانـد و با انگيـزه حفاظت از 

ديـن در طريق مـوالی خود گام بـردارد.1
به يقين، مسـير اول بسـيار محدود اسـت و امكان 
اسـتفاده از آن در همـه عصرهـا و قرن هـا وجـود 
نـدارد؛ چـه اين كه نه امام هميشـه در دسـترس 
اسـت و نـه انسـان های دارای شـرايط قـدرت 
همـواره در راس امـور جامعـه قـرار دارنـد، بلكـه 
بر اسـاس آن چه تاريـخ روايت می كنـد، حاكمان 
از  خالـی  گوناگـون،  مكان هـای  و  زمان هـا  در 
شـرايط فوق الذكـر در بـاب قـدرت بوده انـد و جز 
در گوشـه هايی از تاريـخ، آن هـم نـه بـه صورت 
كامـل و بـا هماهنگـی رأس و اركان حكومـت، 
بلكه بـه صورت ناقص، حاكمان صاحب شـرايط 
بـه چشـم نمی خـورد و در بهترين حالـت پس از 
1400 سـال، انقـالب امـام خمينی)قدس سـره( 
شـكل گرفـت كـه بـه دليـل كمبـود بازوهـای 
توانمنـد معتقد بـه حكومت االهی، امروزه شـاهد 
حاكميـت ليبراليسـم بـه اسـم اسـالم در اركان 
حكومـت اعـم از تقنين، اجـرا و نظارت و در سـه 

جهـت سياسـت، اقتصـاد و فرهنگ هسـتيم.
با توجه به محدوديت مسـير نخسـت كه البته در 
صورت امكان بهترين مسـير اسـت، مسير دومی 
در منش سياسـی اسـالم ترسيم شـده كه بار آن 
بـه دوش مـردم و مسـؤوليت نظـارت اجتماعـی 
بـر عهـده حاكمـان و مسـؤوالن اسـت. در ايـن 
مسـير، مردم چشـم بينای شريعت می شـوند و با 
دقـت كامل عملكرد مسـؤوالن را نقد و بررسـی 
 می كننـد تـا از اصول شـريعت در ابعـاد گوناگون 
سياسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی تخطی 
نكننـد و هرگاه تخطی صورت گيـرد، در برابر آن 
بايسـتند و حكومـت را به ريل اصلـی  بازگردانند.

نظريـه نظـارت اجتماعـی از آن جـا كـه منافـع 

نامشـروع كارگـزاران را بـه مخاطـره می انـدازد، 
در طـول تاريـخ بـا مخالفت هايـی روبـه رو بـوده 
اسـت و حاكمان با توجيه های گوناگـون برای به 
حاشـيه راندن ايـن نظـارت كوشـيده  اند. گاه چون 
وهابيـت بـا توجيـه لـزوم اطاعـت از اولی االمـر 
ايـن حـق را از مـردم سـتانده   و زمانـی بـا ادعای 
نجاسـت سياسـت و طاغوت بودن حكومت های 
پيـش از ظهـور، چنيـن القـا كرده انـد كـه مـردم 
هيـچ تكليفـی دربـاره حاكمـان در عصـر غيبت 
ندارنـد. افزون بـر مخالفت های نظـری، حاكمان 
ايـن  از  جامعـه  دوركـردن  بـرای  كارگـزاران  و 
نظـارت، بـه خدعه هـای گوناگـون پنـاه می برند. 
بـرای نمونه، پيرامون مسـائل بـی ارزش جنجال 
بـه پـا می كنند تـا جامعه از مسـائل مهـم غافل 
شـود و بـه گفته عزيـزی »از كنسـرت می گويند 
تـا كرسـنت فرامـوش شـود« و يـا ذهن هـا را به 
لهوياتی مشـغول می كننـد تا توان انديشـيدن در 
امـور مختلـف را از جامعـه بگيرنـد؛ يـک قرمز و 
آبـی، يـک دربی و حـب و بغض هـای كاذبی كه 
بسـتری برای فرار كارگـزاران از نظارت اجتماعی 

است.

نظـارت بـر زمامـداران؛ هم حـق و هم 
تكليـف مردم

نظـارت اجتماعـی از سـويی حـق مـردم اسـت؛ 
يعنـی آن ها مجـاز به اين نظارت هسـتند چرا كه 
خـدا اختيار هيـچ گروهی را بدون قيد و شـرط در 
اختيـار فـرد يا گروهـی ديگر قـرار نـداده و حتی 
بـرای اولی االمـر نيـز چهارچـوب قرآن، سـّنت و 
شـرع مقـدس را در نظـر گرفتـه اسـت. از اين رو 
مـردم مجـاز بـه نظـارت بـر حاكمان هسـتند تا 
از چهارچـوب قانـون تخطـی نكننـد و جامعـه را 
بـه قهقرا نبرنـد. از منظر منش سياسـی اسـالم، 
مـردم هـم در شـكل گيری حكومـت و انقـالب 
بنابرايـن  اسـتمرار آن؛  نقش آفريننـد و هـم در 
حـق دارنـد بـر  آن چـه برايـش هزينـه داده انـد 
نظـارت كننـد و مگـر نـه اين كـه يكـی از وجوه 
افتـراق مردم سـاالری دينـی با ليبرال دمكراسـی 
اين اسـت كـه در ليبرال دمكراسـی مـردم در بدو 
كار مهـم هسـتند اما حاكمـان در ادامـه، آن ها را 
بـه بايگانـی می فرسـتند امـا در مردم سـاالری 
دينـی، مـردم هـم در آغـاز و هـم در ادامـه حـق 
نظـارت و بررسـی دارنـد. از سـويی ديگـر، ايـن 
نظـارت اجتماعی تكليـف مردم دربرابـر حاكمان 
اسـت؛ يعنـی مـردم افـزون بر ايـن كه مجـاز به 
نظارتنـد، موظـف بـه نظـارت نيـز هسـتند و در 
صـورت كوتاهی در اين باره معاقـب خواهند بود؛ 

حاکـم اسـامی نصیحـت را مغتنم 
می شـمارد و در مقابل آن برآشـفته 
بـه  را  خـود  ناصحـان  و  نمی شـود 
بـاد فحـش و فضیحت نمی گیـرد و 
برچسـب هایی چـون بزدل، ترسـو، 
نثـار  را  بی سـواد  و  بی شناسـنامه 
آن هـا نمی کند، کـه اگـر چنین کند 
بایسـتی بـه او تذکـر داد. حتی اگر 
 تنفیـذ از جانـب امـام معصـوم
داشـته باشـد؛ زیرا تمـام تنقیذها 
 امـام معصـوم زمـان  در  خـواه 
ایشـان  غیبـت  زمـان  در  خـواه  و 
مشـروط بـه رعایت حدود شـرعی 
اسـت و در صورتـی کـه از آن حدود 
تخطـی شـود ولـی امـر مسـلمین 
می توانـد در مـورد حكم تنفیذ خود 

بـرای کارگـزار تجدیـد نظـر کند.
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همچنان كـه »مظلـوم، شـريک جـرم ظالم اسـت« 
يعنی كسـی حـق نـدارد با سـكوت خود بـه ظلمی 
كه به او روا داشـته شـده كمک كنـد. اين نكته، هم 
از جنبـه حـق و هـم از جنبـه تكليـف در جای جـای 
سـيره سياسـی اهل بيت مورد توجه بوده اسـت.

اميرمؤمنـان، نويسـنده برتريـن منشـور حكومتـی 
تاريـخ،2 در دسـتگاه نظارتـی خـود سـازمانی بـه 
نـام واليـة المظالـم دارد كـه راه ارتباطـی مـردم با 
حاكميـت بـرای گـزارش دادن ظلـم تخلـف واليان 
در حـق مـردم اسـت. آن حضـرت بارهـا و بارهـا 
به صراحـت از مـردم می خواهـد تـا تخلفـات واليان 
را بـه او گزارش دهند. ايشـان در نامه ای كه هنگام 
اعـزام ابن عباس بـرای زمامداری بصره می نويسـد، 
بـه صراحـت از مـردم می خواهـد تا چشـم ناظر او 
باشـند و تخلفـات كارگـزاران را گـزارش كننـد تـا 
مبـادا ظلمی بر كسـی روا داشـته و يـا از بيت المال 
كيسـه ای بـرای خـود بدوزند؛ در آن نگاشـته چنين 

مرقـوم فرموده انـد:
ای مـردم! مـن ابن عباس را جانشـين خـود در ميان 
شـما قـرار دادم. پس مادامی كه مطيع خدا و رسـول 
اوسـت به حرفـش گوش داده، امـرش را فرمان بريد 
و اگـر بدعتـی در ديـن بنـا نهاد و يـا پايـش از جاده 
حـق لغزيد، بـه من اطالع دهيد تـا عزلش كنم. من 
او را بـه اميـد آن كـه عفيف متقی و پرهيزكار باشـد 

منصـوب كـردم. خداوند ما و شـما را بيامرزد.3
ايـن امـر امـام به مـردم بصـره نشـان می دهـد كه 
مـردم در خصوص حاكمان و سـالمت عملكرد آنان 
وظيفـه ای دارند كه در صـورت كوتاهی در آن، پيش 
از گرفتارشـدن بـه عـذاب اخـروی به بـالی دنيايی 

گرفتار می شـوند.
جالـب ايـن اسـت كـه توجـه اميرالمؤمنيـن بـه 
گزارش هـای مردمـی به حدی بوده كـه گاه به عزل 
و يـا جلـب و صدور حكـم می انجاميده اسـت؛ برای 
نمونـه در ماجـرای ابن هرمـه كـه مسـؤول و ناظـر 
بـازار اهـواز بـوده، گزارش هـای مردمـی و تفحـص 
از صحـت و سـقم گزارش هـا، ايشـان را بـه صـدور 
حكمـی سـنگين در خصـوص وی می رسـاند كه به 
اسـتناد آن والـی اهواز به شـديد ترين وضع ابن هرمه 
را بازداشـت و مجـازات می كنـد تا امنيـت اقتصادی 

به بـازار اهواز بازگـردد.4
اميرمؤمنـان با توجه به جايـگاه نظارت اجتماعی 
در سياسـت ورزی اسـالمی، دريافـت گزارش هـا را 
بـرای خـود الـزام آور می ديـد و هـر گاه بـه صحـت 
گـزارش يقيـن پيـدا ميكرد،آن گونـه كـه شايسـته 
حاكمان اسالمی سـت بـا تخلف برخـورد می فرمود؛ 
حتـی اگـر يک طـرف والی شـهر و در طـرف ديگر 
عجـوزه ای ضعيفـه باشـد. ايـن برخورد علـی را 

می تـوان در داسـتان سـوده از زنـان صـدر اسـالم 
مشـاهده كـرد كـه شـكايت يكـی از كارگـزاران 

علـی را نـزد ايشـان بـرد. سـوده می گويـد:
شـكايت  او  بـه   علـی مامـور  ظلـم  از  وقتـی 
بـر  بی درنـگ  حضـرت  دادم،  گـزارش  و   بـردم 
روی قطعه پوسـتی خطـاب بـه آن حاكـم چنيـن 

نوشت: 
وقتـی نامه را خواندی، آن چـه از كار ما )ماموريت( در 
دسـت تو اسـت  حفظ كن تا كسـی به سـراغت آيد 

و آن هـا را از تـو تحويل بگيرد.5
مـردم بـرای عمـل به ايـن وظيفـه بايد مراحلـی را 
طـی كننـد كـه از نصيحت تـا بر كنـاری را شـامل 

می شـود.

نصيحت حاكمان 
پـس از نظـارت و مشخص شـدن تخلف، نخسـتين 
اقـدام مـردم در برابر حاكمان، نصيحت و خيرخواهی 
اسـت. از آن   جـا كه حاكمان در مظـان خطا و لغزش 
هسـتند در طليعه خطا امكان عدم تعمد بسـيار است؛ 
از ايـن رو نبايد وارد فضای تنش شـد بلكه بايسـتی 
بـا زبـان نرم سـخن گفـت. در ايـن مرحله مـردم و 
نخبـگان از در خيرخواهی به نصيحـت می پردازند و 
اشـتباه های كارگـزاران و پيامدهای عملكـرد آنان را 
به ايشـان گوشـزد می كنند. آن كارگـزار اگر فرعون 
هم باشـد، اين نخسـتين مرحلـه را بايسـتی برايش 
در نظـر گرفـت؛ چنان كـه خـدا دربـاره فرعـون بـه 

حضرت موسـی دسـتور داد:
ُه َطَغـی َفُقـواَل لَُه َقـْواًل لَّيًِّنا  اْذَهـَب اإِلَـی ِفْرَعـْوَن إِنَـّ

ُر أَْو َيْخَشـی.6 ُه َيَتَذكَّ لََّعلَـّ
بـه سـوی فرعـون برويد كه طغيـان كرده اسـت،اما 
بـه نرمـی سـخن گوييد شـايد متذكر شـود و يـا از 

خداوند بترسـد .
امـام راحل نيز در گام نخسـت، شـاه را نصيحت 
كرد و كوشـيد تا وی به اشـتباه های عميقش متوجه 
سـازد؛ حتـی در تندتريـن سـخنرانی خـود در خرداد 

1342 از در نصيحـت درآمـد و فرمود:
آقـا! مـن به شـما نصيحت می كنـم؛ ای آقای شـاه! 
ای جنـاب شـاه! مـن به تو نصيحت می كنم؛ دسـت 
بـردار از ايـن كارهـا. آقا! اغفـال دارند می كننـد تو را، 
مـن ميل ندارم كه يـک روز اگر بخواهنـد تو بروی؛ 
همـه شـكر كننـد.... اگر ديكتـه می دهند دسـتت و 
می گوينـد بخـوان، در اطرافـش فكـر كن، نصيحت 

بشنو.... مرا 
در متـون روايـی نيز بابی با عنـوان »النصيحة الئمة 
المسـلمين« وجـود دارد كـه بـه مؤمنـان سـفارش 
می كنـد بـا كارگـزاران از در خيرخواهـی و نصيحت 
ايـن خيرخواهـی و   اميرمؤمنـان و  وارد شـوند 



121

نصيحـت را حق كارگـزاران بر گـردن مردم دانسـته، می فرمايد:
و اما حق من بر شـما اين اسـت كه: به بيعت وفادار باشـيد و در 
نهـان و آشـكار، حق نصيحـت و خيرخواهی ادا كنيد، چون شـما 

را بخوانـم، اجابت كنيد و چون فرمـان دهم بپذيريد.7
در منـش سياسـی اسـالم؛ حاكـم، گمارده مـردم اسـت و چون 
تمكيـن مردم به او قدرت داده اسـت بايد در قبـال اين واگذاری 
قدرت احسـاس مسـؤوليت كننـد و زبان به نصيحت بگشـايند؛ 
حاكمـان نيـز موظف هسـتند اين نصيحـت را بپذيرنـد و اگر بر 
مـدار حـق بود در مقابل آن واكنش مناسـب نشـان دهند. حاكم 
اسـالمی نصيحت را مغتنم می شـمارد و در مقابل آن برآشـفته 
نمی شـود و ناصحـان خود را به بـاد فحش و فضيحت نمی گيرد 
و برچسـب هايی چون بزدل، ترسـو، بی شناسـنامه و بی سـواد را 
نثـار آن هـا نمی كند، كه اگر چنين كند بايسـتی بـه او تذكر داد. 
حتی اگر تنفيذ از جانب امام معصوم داشـته باشـد؛ زيرا تمام 
تنقيذهـا خـواه در زمان امام معصـوم و خـواه در زمان غيبت 
ايشـان مشـروط به رعايت حدود شرعی اسـت و در صورتی كه 
از آن حـدود تخطـی شـود ولی امر مسـلمين می توانـد در مورد 

حكـم تنفيذ خود بـرای كارگزار تجديـد نظر كند.

اعتراض های مدنی 
گام دومـی پـس از نصيحـت، اعتـراض بـه شـيوه عملكـرد 
كارگـزاران اسـت. مـردم بـه همـان دليلـی كـه موظـف بـه 
نصيحـت هسـتند، چنان چه كارگـزاران به وظايـف خود عمل 
نكردنـد بايـد وارد فضـای اعتـراض شـوند و بـا مطالبه هـای 
صريـح و بـدون مالحظـه بخواهنـد جلـوی فسـاد و اسـتبداد 
گرفتـه شـود. البتـه اعتـراض بايد به شـيوه صحيـح و منطبق 
بـر شـرع انجـام شـود. بـرای نمونه، نظـام بانكی يک كشـور 
بـه ربـای صريح آلوده شـده اسـت و مـردم، نخبـگان و حتی 
مراجـع تقليـد سال هاسـت كـه دربـاره آن تذكـر می دهنـد و 
نصيحـت می كننـد امـا سـود بـاالی بانک هـا از ربـا مانـع از 
برچيده شـدن آن شـده اسـت. در اين جـا بايد فضـای مبارزه 
و اعتـراض شـكل گيـرد و از همـان دری كـه فسـاد صـورت 
پذيرفتـه اسـت بـا آن مقابله شـود از بـاب نمونـه، در صورتی 
كـه بانک ها سيسـتم ربـوی را تغيير ندادند مردم سـرمايه های 
خـود را از بانک هـا خـارج كننـد تـا بانـک ناچـار از كرنش در 
برابـر مـردم و برچيـدن سيسـتم ربـوی شـود. همين مثـال را 
می تـوان به بـورس، صدا و سـيما، دسـتگاه های فرهنگی و... 
تعميـم داد. ايـن به واقـع همان بنـد ميم وصيتنامـه امام راحل 

اسـت كـه می فرمايد:
»اكنـون وصيـت مـن بـه مجلس شـورای اسـالمی در حـال و 
آينـده و رئيس جمهـور و رؤسـای جمهـور مابعـد و بـه شـورای 
نگهبـان و شـورای قضايـی و دولـت در هـر زمان، آن اسـت كه 
نگذارنـد ايـن دسـتگاه های خبـری و مطبوعـات و مجله هـا از 
اسـالم و مصالح كشـور منحـرف شـوند. و بايد همـه بدانيم كه 
آزادی به شـكل غربی آن، كه موجب تباهـی جوانان و دختران و 
پسـران می شـود، از نظر اسـالم و عقل محكوم است. و تبليغات 
و مقـاالت و سـخنرانی ها و كتـب و مجـالت برخـالف اسـالم 

و عفـت عمومـی و مصالـح كشـور حـرام اسـت. و بر همـه ما و 
همه مسـلمانان جلوگيری از آن هـا واجب اسـت. و از آزادی های 
مخـّرب بايـد جلوگيـری شـود. و از آن چه در نظر شـرع حـرام و 
آنچه برخالف مسـير ملت و كشـور اسالمی و مخالف با حيثيت 
جمهـوری اسـالمی اسـت به طـور قاطع اگـر جلوگيری نشـود، 
همـه مسـؤول می باشـند و مـردم و جوانـان حزب اللهـی اگـر 
برخـورد بـه يكی از امـور مذكور نمودند به دسـتگاه های مربوطه 
رجـوع كننـد و اگـر آنـان كوتاهـی نمودنـد، خودشـان مكلف به 

جلوگيری هسـتند...«
به و اقـع امـام راحـل مـردم را در مبـارزه با فسـاد، آتش بـه اختيار 
كرد ه انـد تـا هيچ كارگزاری نتواند برای خود حاشـيه امن درسـت 

كند.

بركناری 
سـومين گام پس از نصيحت و اعتراض، بركناری اسـت كه اگر در 
بدنه باشـد عنوان بركناری بر آن صدق می كند و اگر فسـاد فراگير 
شـده باشـد عنوان براندازی شايسته تر اسـت. اگر كارگزار حكومت 
اسـالمی گـوش شـنوای نصيحت نداشـته باشـد و نيـز حاضر به 
كرنش دربرابر اعتراض های مردمی نباشـد، مردم موظف هسـتند 
بـرای پاك شـدن مصـادر حكومـت اسـالمی از لوث فسـاد، برای 
بركنـاری او قيـام كنند كه امام راحـل از آن روز به يوم اهلل تعبير 

كرده و خطـاب به مسـؤوالن فرموده اند:
بترسـيد از آن روزی كه مردم بفهمند در باطن ذات شـما چيست، 
و يک انفجار حاصل بشـود. از آن روز بترسـيد كه ممكن اسـت 
يكـی از »ايـام اهلل« - خدای نخواسـته - باز پيدا بشـود. و آن روز 
ديگر قضيه اين نيسـت كـه برگرديم به 22 بهمـن. قضيه ]اين [ 

اسـت كه فاتحـه همه مـا را می خوانند!8
ايـن سـه گام، وظيفـه مـردم را در نظارت بر حاكمان مشـخص 
می كنـد كـه اگـر ايـن نظـارت محقـق شـود فسـاد از دسـتگاه 

حكومـت برچيـده خواهد شـد. 
أاََل َو إَِنّ لَُكـْم ِعْنـِدي أاََلّ أَْحَتِجـَز ُدونَُكْم ِسـّراً إاَِلّ ِفي َحـْرٍب َو اَل 
َر لَُكـْم َحّقاً َعْن َمَحلِِّه  أَْطـِوَي ُدونَُكـْم أَْمراً إاَِلّ ِفي ُحْكـٍم َو اَل أَُؤِخّ

َو اَل أَِقـفَ بِـِه ُدوَن َمْقَطِعـِه َو أَْن تَُكونُوا ِعْنِدي ...
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سياسـت مدن و انديشـه سياسـی از سـيال ترين انديشـه های طول تاريخ اسـت به گونه ای كه در قوطی 
عطـاری آن همـه  چيـز يافـت می شـود و گاه تناقـض به حدی می رسـد كـه انديشـه وران از جمع كردن 
تمـام ايـن انديشـه ها در دايـره يـک موضوع ناتـوان می ماننـد و جذاب  تر آن كه اين انديشـه ها افـرادی را 
از صنـوف مختلـف در درون خـود جمـع كرده اسـت كه خود اين اختـالف صنوف كار جريان شناسـی را 

بسـی مشـكل تر می كند.
در ميـان ايـن جريان هـا گاه اصلی از يک تفكـر و يا جريان خاص و يا كل آن تفكـر و جريان، مورد نقد و 
هجمه سياسـت ورزان و صاحبان كرسـی نقد قرار می گيرد؛ حال آن كه بسـياری از همين نقادان در مقام 
عمـل از هميـن اصول نقدشـده در مقام نظر اسـتفاده می كننـد و در مواردی گوی سـبقت را از معتقدان و 

حتـی مبدعان اين اصـول می ربايند.
اصول سياسـت ورزی نيكولو ماكياولی، فيلسـوف و سياسـت مدار ايتاليايی، از جمله همين اصول است كه 
به طـور معمول سياسـت مداران و به ويژه سياسـيون مسـلمان آن را مـورد نقد قرار داده اند. چكيده فلسـفه 
سياسـی ماكياولـی اين اسـت كه هدف، وسـيله را توجيـه می كند و بر همين اسـاس هر عملـی را برای 
حاكمـان و پادشـاهان مجـاز می شـمرد. اين اصل بخصـوص از طرف سياسـت ورزان مسـلمان و به ويژه 
تفكـر فقه محـور چنـان مـورد نقد قرار گرفته اسـت كـه بطـالن آن جزو بديهيات شـمرده می شـود؛ اما 
كمـی مطالعـه مـا را به جريانـی در دل روحانيت كه از نقادان اين تفكر هسـتند می رسـاند كـه در عرصه 

نظـر بـا ايـن اصل مخالفـت می كنند امـا در عمل جز بـه اين اصل قائل نيسـتند و عمـل نمی كنند.
انديشـه ماكياوليسـتی در ميان حاكمان و سياسـتمداران قرون گذشـته ريشـه دار بوده اما جريان شناسـی 

معاصـر آن را در ميـان روحانيـان می تـوان از دوره مشـروطه به روشـنی مورد بررسـی قـرار داد.
ماكياول هـای معمـم را می تـوان از شـدت تغييـر مواضع آن ها در گسـتره تاريـخ معاصر پيدا كـرد. برای 
نمونه، شـخصيتی چون سيدحسـن تقی زاده از جمله اين افراد اسـت. وی در طول حيات علمی و سياسی 
خـود از روحانيـت تـا ضديـت با روحانيـت را تجربه كرده اسـت. تقـی زاده ابتـدا به فراگيری علـوم دينی 
می پـردازد و در فقـه و اصـول از محضـر علمـای تبريز اسـتفاده می كنـد امـا در اوان جوانی بـا روی آوری 
بـه يادگيـری زبان فرانسـه و علوم جديد با مجامع روشـنفكری آشـنا می شـود و آرام آرام زمينه نقد مبانی 
دينـی در ذهـن او شـكل می گيرد1؛ تقـی زاده را می تـوان از مرّوجان تفكر ميرزاملكم خـان و همفكرانش 
دانسـت؛ ايـن افـكار چنـان در او تاثيـر گذاشـت كـه خـود را بـه ترويـج سـازمانی آن موظف ديـد و به 
همـراه جمعی از جمله محمدعلی تربيت، ميرزاسيدحسـين خان عدالت و يوسـف اعتصامی ملقب به 
اعتصام الملک)پدر پروين اعتصامی( اقدام به تاسـيس مدرسـه تربيت كرد ولی به دليل شكسـت 
در تاسـيس آن بـه احـداث كتاب فروشـی تربيت اقـدام كرد تـا از اين دريچه در راسـتای چيزی 
كـه او آن را آزادی خواهـی و ملی گرايـی می ناميـد اقدام كنـد.2 تا اين جا سيدحسـن تقی زاده 
فرزند سـيدتقی، درس خوانده حوزه های علميه تبريز و شـاگرد علمای بنام آن ديار، موضع 
خـود را از نـگاه دينـی بـه نگاه ملی تغييـر داد. تقی زاده پس از يک دوره يک سـاله سـير 
و سـياحت در بـالد مختلـف به تبريز بازگشـت و پـس از پيروزی انقالب مشـروطه 
از طـرف اصنـاف تبريـز بـه مجلـس راه يافت؛ ايـن دوره را می تـوان نقطه عطف 
زندگـی او دانسـت. در ايـن دوره او با نطق های طوفانی توانسـت نظر مجامع 
و شـخصيت های مختلـف را بـه خود جلب كند و خـود را به عنوان يک 
آزادی خواه ضد اسـتبداد در ميان مردم معرفی كند. شـهرت او و 
توانمندی هايش در كار سياسـت باعث شد تا شخصيتش 
انقالبی تـر از آن چه بود نشـان داده شـود. همين نطق ها 
او را مغضـوب محمدعلی شـاه كـرد، تـا آن جـا كه مجبور 
شـد بـرای فـرار از غضب شـاه، ايـران را ترك كنـد و بـرای مدتی از 
فضای سياسـی ايران دور شـود؛ اما پس از آن و در تيرماه 1228 با 
تسـخير تهران توسـط انقالبيـون او دوباره به تهـران آمد و پس 
از تشـكيل مجلـس به عضويت اين مجلس در آمـد. اين دوره 
دوره ای بـود كـه او بيش ترين مخالفت ها را با عقايد روحانيت 
داشـت3 و از تقی زاده روحانی مخالف اسـتعمار به شـخصی 
ضدروحانيـت و غـرب زده تبديـل شـد، تـا آن جـا كـه در 

صالح اللهی 
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نطق هـای خود علنی اظهار می داشـت كه »ايـران بايد ظاهراً و باطناً و جسـمًا 
و روحـاً فرنگی مـآب شـود و بـس«. خدمـات او به غرب گرايی و بيگانه پرسـتی 
در حـدی بـود كه مصدق بعدها درباره او گفت: »شـايد مادر روزگار نزايد كسـی 
را كـه بـه بيگانه چنين خدمتی كند.« همين مواضع ضددينی و منش فاسـد او 
باعـث شـد تا مراجع وقـت، مرحوم آيت اهلل شـيخ عبداهلل مازندرانـی و نيز آخوند 
خراسـانی، در مقابـل او موضـع بگيرنـد و در حكمی از مجلـس بخواهند تا وی 
را از مجلـس عـزل و اخـراج كننـد. حـس قدرت طلبی تقـی زاده باعث شـد در 
برنامـه ای طراحی شـده و به واسـطه محمدعلی تربيت دسـت به قتـل آيت اهلل 
بهبهانـی بزنـد و ايـن مزيـد برعلـت مخالفـت جريان هـای مختلف با او شـد. 
تذبـذب تقـی زاده بـه اين جا نيـز خالصه نشـد. او با آن كه نطق های آتشـينی 
در حمايـت از حكومـت قاجـار می نمـود و حتـی در رای گيری آبـان1304 جزو 
مخالفـان خلع احمدشـاه از سـلطنت بـود امـا بالفاصله با قدرت گيـری پهلوی 
تغييـر جهـت داد و به حمايـت از رضاخان پرداخـت و در حكومت او به مناصب 
بااليـی چون حكومت)اسـتانداری(، وزيرمختاری، سـفارت و وزارت رسـيد و در 
برنامه هـای اصالحـات رضاشـاه از همـكاران نزديـک او بـود. پذيرش مناصب 
عاليـه در حكومـت پهلـوی، تقـی زاده ای را كه روزگاری اسـطوره مبـارزه بود به 
عنـوان عنصری وابسـته مطرح كرد كه ديگر جايـی در مجامع انقالبيون دينی 
و غيردينی نداشـت و به واقع حيات سياسـی تقی زاده به نان خوری اربابان قدرت 

شد. منتهی 
همان گونـه كـه گذشـت، زندگـی پرتغيير زندگـی تقـی زاده خبـر از يک اصل 
مـی داد و آن ايـن كـه او بـرای ماندن در قدرت از هيچ وسـيله ای نمی گذشـت 
و اگـر چـه در بيـان از پيـروی از قانـون و منطـق دم مـی زد امـا در عمـل برای 

اهدافـش هـر وسـيله ای را توجيـه می كرد. 
از ديگـر خصوصياتـی كه به واسـطه آن می تـوان جريـان ماكياول های معمم 
را در قشـر روحانيـت رديابـی كـرد، مخالفـت بـا مبانـی دينـی و ارزش هـای 
اسالمی سـت كـه درباره تقـی زاده به آن اشـاره كرديم. با همين معيـار می توان 
احمـد كسـروی را يكی ديگـر از اين ماكياول های معمم دانسـت. او كه ابتدا در 
مدرسـه طالبيـه تبريز در سـلک روحانيت وارد شـده بود پس از مدتـی به افكار 
روشـنفكرمآبانه روی آورد و از سـلک روحانيت خارج شد و پس از مدتی به انكار 
مبانـی دينی رسـيد و حتی پـا را از اين فراتر گذاشـته، خواهان اين می شـود كه 
اول دی مـاه را در تقويـم بـه نام روز بهروز بنمايند و در آن كتب دينی كه او كتب 
خرافی می ناميد به آتش بكشـند؛ او  می گويد: »من آشـكارا می گويم بسـياری 
از كتاب هايـی كـه نـزد ديگـران ارجمنـد اسـت، مـا آن را بـه آتـش می اندازيم 
اينـک كتاب هـای روی ميز چيده شــده، در مــيان آن ها گلسـتان و بوسـتان 
سـعدی ، ديـوان  حافـظ و مفاتيح  الجنـان و ماننـد اين ها هسـت و همـه اين ها 
در خـور آتش اسـت.«4 به واقع نوعی داعشيسـم اعتقـادی را در افكار كسـروی 

می تـوان مشـاهده كرد.
 كسـروی معتقد بود دين توان اداره جامعه را ندارد؛ حسـن امين به نقل از يكی 
از حاضـران در جلسـات احمـد كسـروی، می نويسـد كـه او بـه طعنه می گفت 
»مـا يـک حكومت بـه آخوندها بدهكاريم. يعنی بايد قدرت سياسـی به دسـت 
روحانيـون بيفتـد تا بعد ملت ايران ديگر دل از شـعائر خرافه آميز در قالب تشـيع 
صفـوی بركنـد.«5 او همه چيـز را بی پـروا به بـاد انتقاد می گرفت و هيچ كـدام از 

مقدسـات از زبـان تنـد او در امان نبودند. وی در جايی می نويسـد:
شـما نيـک می دانيـد كـه داسـتان واليـت يـا  حكومـت  در  كيش شـيعی چه 
عنوانی  دارد. از روی آن كيش، حكومت  از آن امــام اســت و چون او ناپيداست، 
فقيهان يا مجتهدان جانشـينان اويند كه حكومت از آن ايشـان  است. به  همين  

عنـوان،  ماّليان سـهم امام می گيرنـد، در كار صغير دسـت می دارند، زمين های 
مجهول  المالـک  يـا بی مالک را می فروشـند. به همين عــنوان دولت    های جائر 
را غــاصب می داننـد و ماليـات دادن و بـه سـر بازی  رفتـن  در آن حكومت ها را 

حرام می شـمارند.6 
نـه تنهـا كسـروی و تقـی زاده بلكـه بسـياری ديگـر از كسـانی كـه هـدف را 
توجيه كننـده وسـيله می داننـد، حـدود شـرع و اصـول ديـن را مـورد نقـد قرار 

می دهنـد. 
يكـی ديگـر از خصوصيـات ايـن جريان، وابسـتگی بـه جريان هـای غيردينی 
بـود كـه به سـبب اين وابسـتگی و بـه درخواسـت اربابـان خود هـر حركتی را 
انجـام می دادنـد حتی اگر اعدام بزرگان شـريعت بود. برای نمونه، شـيخ ابراهيم 
زنجانـی كـه درس خوانـده نجف و شـاگرد بزرگانی چون آخوند خراسـانی بود و 
بـه حكم او شـيخ فضل اهلل نـوری به دار آويخته شـد، از اعضای علنی لژ بيداری 
از لژهـای فعـال فرماسـونرها در ايران بود و بـه جای آن كه از قرآن و شـريعت 

دسـتور بگيرد، فرامين خـود را از لـژ می گرفت.7 
زنجانـی نيـز چـون ديگر ماكياول هـای معمم در اواخـر عمر خـود از آموزه های 
دينی بخصوص معارف شـيعی دور شـد و به عقايد وهابيت گرايش يافت؛ او در 
مسـاله امامت قائل به اين شـد كه اختالفی در كار نبوده و اين همه اختالف ها 
حاصـل زياده خواهـی بزرگان طرفين اسـت؛ همچنيـن مـردم را از زيارت نهی 
می كـرد و می گفـت لعـن و دعـا به حال ايـن مرده ها تاثيری ندارد و يا با لسـان 
تمسـخر می گفت: شـما بيكاريد كـه می رويد اين طـال و نقره ها را می بوسـيد! 
حـس قدرت طلبی در زنجانی آن قدر قوی شـده بود كه از همه چيـز در راه بقای 

در قدرت گذشـت اما آخراالمر در انزوای مطلق درگذشـت.
ايـن جريـان پـس از انقالب اسـالمی نيـز ادامه يافـت و قدرت طلبـی در ميان 

طائفـه ای از روحانيـت باعـث شـد تا بـه هر كاری دسـت بزنند. 
پـس از انقـالب و بـا روی كار آمـدن جرياني با تفكـرات سـرمايه داری، واژه ای 
معادل برای تفكر ماكياوليسـتی ابداع شـد: و آن واژه عمل گرايی بود عمل گراها 
معتقـد بودند كه بايسـتی بـا واقعيت موجود كنار آمـد و از اين رهگـذر به هدف 
نزديـک شـد. توجيـه اختالس و رشـوه گيری و تمسـخر تفكر زهد، و تشـويق 
بـه دنيا طلبـی از ثمـرات جريان عمل گرايی بود. اين جريان متاسـفانه در بسـتر 
جمهوری اسـالمی روز به روز قدرتمندتر شـدند، چنان كه در برخی مقاطع پيوند 
آن هـا بـا جريان هايی چون منافقين ماهيت ماكياوليسـتی اين جريـان را برمال 
می سـازد. ايـن جريان در راه رسـيدن بـه قدرت و بقـای آن، راضی به حمايت از 
كانون های جنايت شـدند و با جنايتكارانی كه دستشـان تا مرفق در خون ملت 

ايران بوده اسـت، همصدا شـدند.
بررسـی جريان های ماكياوليسـت دينی از آن رو مهم اسـت كه با توجيهات اين 
جريـان، آرام آرام حقيقتـی از دين باقی نخواهد ماند و ديگر كسـی برای عمل به 

مّر اسـالم قيام نخواهد كرد.

پي نوشت ها
ـ 15. 1. زندگی طوفانی، صص 26

2. ويكي پديا ذيل واژه.
3. عبدالحسين نوايی، فتح تهران، ص 221.

4. دادگاه  صص   22  و 23.
5. زندگی و كارهای احمد كسروی، ص 24.

6. پاسخ بـه بـدخواهان ص 7.
7. بيسـت مقالـه محمـد قزوينـی )ميرزامحمدخان قزوينی( ، بـه اهتمام عباس اقبال آشـتيانی و 

پـورداوود، ج 1، ص13 بـه بعد.
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صفحه هـای كتـاب را ورق مـی زدم و پله پلـه همـراه با تاروپود تاريخ كشـورم 
بـا آن همـراه بـودم؛ از گذشـته های دور تا ايـن روزهايی كه زندگـی برای هر 
كسـی معنايـی ويژه يافته اسـت كه نمی تـوان بـرای آن اسـتعاره  ای يافت تا 

نشـان دهيـم كه سرنوشـت چگونه رقم خورده اسـت.
امـا از گذشـته تـا كنون گفته اند كه بر چه مصدری سـوار هسـتی، امروز همه 
اهـل نهج البالغه شـده ايم و در كوی و برزن رهزن تفسـيرگويی هسـتيم كه 
بر دسـتی روح القوانين منتسـكيو و بر دسـت ديگر ارغنون ارسـطو داريم و با 
آن تفسـير نهج البالغـه می گوييم اما بـه اين فراز كـه می رسـيم »َو اهللِ لَِهَي 
أََحـبُّ إِلَـيَّ ِمـْن إِْمَرتُِكْم إاِلَّ أَْن أُِقيـَم َحّقاً أَْو أَْدَفَع بَاِطاًل«1 معنايش آبی اسـت 

بـر پيكره گداختـه وجودمـان. اميرالمؤمنين چه بر دامنـه حكومت می ديد 
كـه می فرمـود بـه خـدا سـوگند اين كفـش نـزد مـن از فرمانروايی بر شـما 

محبوب تـر اسـت مگر آن كه حّقـی را برپا سـازم يا باطلـی را براندازم؟
حـال بـا نگاهـی بـه سياسـت ها و رسـالت های جمهـوری اسـالمی متوجـه 
می شـويم كـه ايـن روزهـا در حـال عقبگـردی فزاينـده بـه سـوی انحطاط 
اخـالق هسـتيم. اين انحطاط، به گونـه ای خود را در ادبيـات برخي  دولتمردان 
نشـان مي دهـد و ديـر نيسـت كـه بـه الگويـي در فرهنگ سياسـي مـا بدل 
شـود. برخـورد برخـي  دولتمـردان دولـت يازدهـم بـا منتقـدان و خطـاب 
قـرار دادن آنـان بـا واژ گانـي چـون تـازه بـه دوران رسـيده ها،2 تفرقه افكـن،3 

علی اصغر سياحت هويدا

نقش اخالق در دولت یازدهم و نتیجه ی آن در دولت دازدهم

 

 اخالق در مسلخ سياست
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تخريب گـر،4 دروغ گـو،5 ترسـوها،6 بـزدل سياسـي،7 بـه جهنم برويـد،8 عصر 
حجـري،9 بي شناسـنامه،10 خرابـكار11و ... در حالـي صورت مي گيـرد كه هنوز 
توصيه هـاي اخالقـي امام خمينـي به سياسـت مداران و مـردم طنين انداز 
اسـت و رهبـر معظـم انقالب همـواره بـر رعايت شـؤون گفتـاري و رفتاري 

به ويـژه از سـوی زمامـداران تأكيـد مي كنند. 
هنگامـی كـه از بـزرگ قومـی سـخن به ميـان آوريـم، اوضاع آن مشـخص 
اسـت، اما بـا نگاه كوتاه بـه رخدادهای كنوني و مشـاهده بداخالقي ها به ويژه 
در حـوزة سياسـت شـايد بی  مانندتريـن شـيوه برخـورد بـا حتی خبرنـگاران 
صداوسـيما را نـه پـس از انقـالب، بلكـه بيـش از 50 سـال گذشـته شـاهد 

بوده ايـم.
مزخرف  خواندن طرح مسـكن مهر از سـوي وزير راه و بالتكليف دانسـتن آن 
و حاضر نشـدن برای اين سـرمايه مانده از مردم در دسـتان دولت و كشـيدن 
ميكروفـون از دسـت خبرنگار و بي شـعور خوانـدن فرماندار بدره اسـتان ايالم 
از سـوي وزير بهداشـت و اسـتفاده مدعيان اصالحات از واژگان ناشايسـت در 

برخورد با منتقدان از باب مشـت نمونه خروار شايسـته واكاوی اسـت. 
اين هـا در دولتـی رخ داده اسـت كـه خـود را پرچمدار اميد و اعتـدال در جامعه 
می پنـدارد و مخالفـان را بـه تنـدروی، پرخـاش و مـزدوری متهـم می كند، تا 
آن جـا كه دولتمـردان دولت يازدهم مردم را تشـويق می كردند تا در انتخابات، 

به اعتـدال و ادب و كرامت انسـانی رای بدهند!
بـا بـه دسـت آوردن رأي دوبـاره و اعالم نتيجـه انتخابات دوازدهـم، گويا اين 
بـازی به پايان نرسـيد؛ چراكه رئيس جمهور برگزيده، شـانزده ميليون مخالف 

خـود را تندرو و خشـونت طلب ناميد!
متهم كردن منتقدان به خشـونت طلبي در حالي اسـت كه عزت اهلل سـحابی، 
از چهره هـای ملـی مذهبـی، دربـاره يكـی ازپشـتيبانان دولتمـردان كنونـی 
می گويـد: )در اواخـر دهـه 60( مـا بـه آقاي هاشـمي نامه اعتراضي نوشـتيم. 
اعتـراض مـا به آقاي هاشـمي اين بود كه اواًل اوضاع اقتصادي كشـور بسـيار 
خـراب اسـت. فقـر و اختالف طبقاتي بسـيار فاحش اسـت. دوم اين كه وضع 
سياسـت خارجـي ما به گونه اي اسـت كه مـا در انزواي كامل قـرار گرفته ايم 
و همـه دنيـا بـا ما مخالف هسـتند. در رابطـه با اين نامـه، 23نفر را بازداشـت 
كردنـد كه يكي از آن ها من بودم... بعد از دسـتگيري ها، در كميسـيون برنامه 
و بودجـه مجلـس، چنـد تـن از نمايندگانـي كـه مـرا مي شـناختند، بـه آقاي 

هاشـمي اعتـراض كردند كه چرا عزت اهلل سـحابي را گرفتي؟ آقاي هاشـمي 
پاسـخ داده بـود: »رويش زياد شـده بود، مي خواسـتيم رويـش را كم كنيم.« 12 
امـروزه شـاگردان مكتـب رئيـس دولـت سـازندگي هـم بـه دنبـال ايجـاد 
محدوديـت بـراي منتقـدان خـود هسـتند و آنان را بـا واژگانی زشـت خطاب 
مي كننـد. بـه نظر مي رسـد چنين ادبياتي از سـوي دولتمردان پيـش از اين  كه 
فرار از پاسـخ گويي و جابجايي مسـائل فرعي با اصلي باشـد، حركتي در مسير 
نهادينه كردن بداخالقي ها در عرصه سياسـت و عقبگردي به سـوي انحطاط 

اخالقي بـه شـمار می آيد !
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9. مگـر بناسـت كسـی فرهنـگ را در كپسـولی كنـد و در نسـخه ای بنويسـد و از داروخانه ای 
بايـد آن كپسـول را خريـداری كنيـم؟ گويی عـده ای هنـوز در دوران حجر می انديشـند و فكر 

می كننـد. 22 خـرداد 1393.
10. از همـه می خواهيـم بـا شناسـنامه حـرف بزنند، بگويند از كجا هسـتند، وابسـته بـه كدام 
جنـاح هسـتند و بـا نام جناح خود سـخن بگوينـد و نه با نام ملت ايـران. 9 ارديبهشـت 1393.

11. ممكـن اسـت دولـت ماه هـا تـالش كنـد اما يـک مرتبه عـده ای از جايی سـر و صـدا راه 
انداختـه و كار را خـراب كننـد. 16 فروردين 1393.

اين ها بخش كوچک بيش از 50 توهين شخص رئيس جمهور به منتقدان است.
12. روزنامه فتح، چهارشنبه 2 بهمن 1378، شماره 49، صفحه 6.

مزخـرف  خوانـدن طـرح مسـكن مهر از سـوي وزیـر راه و باتكلیف دانسـتن آن و حاضر نشـدن برای این سـرمایه مانـده از مردم در دسـتان 
دولـت و کشـیدن میكروفـون از دسـت خبرنگار و بي شـعور خوانـدن فرماندار بدره اسـتان ایام از سـوي وزیر بهداشـت و اسـتفاده مدعیان 

اصاحـات از واژگان ناشایسـت در برخـورد بـا منتقدان از باب مشـت نمونه خروار شایسـته واکاوی اسـت. 
این هـا در دولتـی رخ داده اسـت کـه خود را پرچمدار امید و اعتـدال در جامعه می پندارد و مخالفان را به تنـدروی، پرخاش و مزدوری متهم 

می کنـد، تـا آن جا کـه دولتمردان دولت یازدهم مردم را تشـویق می کردند تا در انتخابـات، به اعتدال و ادب و کرامت انسـانی رای بدهند!
بـا بـه دسـت آوردن رأي دوبـاره و اعـام نتیجه انتخابـات دوازدهم، گویـا این بازی به پایان نرسـید؛ چراکـه رئیس جمهور برگزیده، شـانزده 

میلیـون مخالف خـود را تندرو و خشـونت طلب نامید!  



حامد عبداللهی 1
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سـخن از اخـالق و رفتـار نیکـو گفتن و مثـال آوردن از حاکمـان یک جامعه در تاریخ و نقل داسـتان های کذایی، چندان دشـوار نیسـت. به 
همـه مـا در دوران آموزشـی، ایـن ضرب المثـل را بـا آب و تـاب تمـام، آموخته انـد که » تو نیکـی  می کـن و در دجله انـداز«  ولی هیچ گاه 
نگفته انـد انداختـن چنـد قـرص نان به دجله در هر روز، کاری عبث و اسـراف اسـت و پادشـاه  هـم با کدام مجوز شـرعی و قانونی به خود اجـازه داده از 
امـوال عمومـی مـردم بـه کسـی که نان اسـراف می کـرده بذل و بخشـش کند به بهانـه این که شـازده گم گشـته از آن نان ها خـورده و زنده مانده اسـت! 

اشـاره



1تاريخ را نويسـندگان درباری نوشـته  و هر گونه كه خواسـته اند 

ساخته اند! 
امـا جالب اسـت كه گاهی از سـر اختالف ها يا حـوادث گوناگون و يا تغيير نگاه 
جامعـه و تاريخ نويسـان، گاهی دم خـروس بيرون زده و بـوی تعفن بی اخالقی 

حاكمان طاغوتی در تاريخ، ثبت و ضبط شـده اسـت. 
گاه نويسنده متملق به گمان آن كه در تمجيد و تعريف حضرت واال و به جيره 
و مواجـب، قلـم می زده نمی دانسـته كـه روزگار ديگری خواهد آمـد و اين همه 

تملق، خود سـندی بر فسـاد حكومت خواهد بود. 
گاهی هم به نظر می رسـد كاتب بدبخت، از سـويی نمی توانسته يا نمی خواسته 
از حقيقت، سـخن بگويد اما از سـوی ديگر وجدانش در برابر پرسش های بزرگ 
تاريـخ، بـه درد می آمـده؛  پـس تالش كـرده هنرمندانـه و در قالـب كنايه های 
غيرمصرحـه! و شـماتت ديگران، حضـرت حاكم را به ظاهر تمجيد كنـد اما در 
اصـل چهره كريه طاغوت را آراسـته تـا ناقد تيزبين، خود حديث مفصل بخواند 

از زبـان اين عـروس عجوزه بزك شـده تاريخ! 
در ايـن مجـال، فرصـت را غنيمـت می شـماريم و نمونه خوانـی می كنيـم از 
يكی دو سـند تاريخی كه به افتضاحات اخالقی فرمانروايان سـتمگر،  اشـاراتی 
داشـته اند و اين حتی مشـتی نيست نمونه خروار، بال مگسـی است از كركسان 

و الشـخوران اخالق و فضيلت! 
ژان باتيسـتتاوِْرنيه )1014–1100ق /1605–1689م (، سـياح و بازرگان فرانسوی، 
در بخشـی از تصويرسـازی خود از دوران حكومت صفويه به صحنه  دهشتناكی 
اشـاره می كنـد: »خـاِن قـم مـرد نجيب مؤدبـی اسـت و هيچ مسـافر خارجی 
نيسـت كـه وضـع رفتـار او را تمجيد نكرده باشـد، وقتی كـه وارد ميدان شـد و 
مـرا بـا آن آلمانـی كـه از اسـالمبول همـراه من آمـده بود ديد يـا اين كـه او را 
آگاه كردنـد كـه در نزديـک او خارجی هسـت فورا مـا را احضار كرد، بعـد از آن 
كـه بعضـی سـؤال ها از موضـوع مسـافرت ما نمود يـک نيم تخت  خواسـت و 
آوردند، آن گاه ما را روی آن نشـانيده از ما پرسـيد از كجا می آييم و برای چه به 
اصفهـان می رويـم؟ جـواب گفتم كـه برای مالقات شـاه می رويـم. عزيمت ما 
را تحسـين كرد، اما اظهار تاسـف نمود كه چرا قبـل از وقت ورود خودمـان او را 
مطلع نسـاختيم. شـب كه به كاروانسـرا برگشـتم ديدم چهار نفر از مالزمين او 
تعارفی چندی از مأكوالت برای ما آوردند كه از جمله شـش عدد خربوزه بسـيار 
خـوب و چهـار تنگ بزرگ شـراب اعلی بـود . اين حاكم به قـدری به نظر من 
مـرد نجيـب بـا فتوت خوبـی آمد و به حـدی در باره من انسـانيت كـرد كه مرا 
بی اختيار، قرين غم و مصيبت نمود وقتی كه شـنيدم شـاه با او بی التفات شـده 
اسـت، بی التفاتی  كه باالخره ظالمانه سـبب هالكت و مرگ او شـد. چند سـال 
بعـد از رفتـن مـن از قـم اين خـان برای تعميرات قلعـه قم كه همـه از خاك و 
گل اسـت و مرمـت پـل رودخانـه و بعضی مخـارج ديگر از هميـن قبيل بدون 
ايـن كه به شـاه بنويسـد و اجازه بخواهد به حكم شـخصی خـود ماليات خيلی 
مختصـری بـه سـبدهای ميوه ای كه وارد شـهر می شـدند بسـته بـود، . . . اين 
حكايتـی را كـه نقل می كنـم در اواخر سـنه 1632 ميالدی واقع شـد. به زودی 
به شـاه خبر رسـيد كه حاكم بدون اجازه شـاه مالياتی به ميوه ها بسـته اسـت. 
شـاه بـه قدری متغير شـد كه حكم كرد حاكـم را با زنجير به اصفهـان بردند و 
تشـدد فوق العاده نسـبت به او به عمل آورد. پسـر آن خان كه جوان متشخصی 
بود و از مقربين پادشـاه و هميشـه در حضور بود و چپق و توتون شـاه را بايستی 

1. دانش آموخته دوره دكتری تاريخ و تمدن اسالمی

بـا دسـت خود بـه او بدهـد و ايـن از مشـاغل خيلی محتـرم و مهم دربـار ايران 
اسـت، هميـن كه خـان را وارد اصفهـان كردند شـاه او را آورد بـه درب عمارت 
سـلطنتی و با حضور تمام مردم به پسـرش حكم كرد كه او سـبيل های پدرش 
را بكنـد و بعـد بينـی و گوش هايش را ببـرد، پس از آن چشـم هايش را بتركاند 
و باالخـره سـرش را از تـن جـدا كنـد. همه اين احكام كه اجرا شـد، شـاه پسـر 
را بـه جـای پـدر، حاكـم قم كرد و پيرمـرد عاقلی را بـه نيابت او مقرر داشـت و 
او را بـا حكمـی بـه ايـن مضمون به قم فرسـتاد كه اگـر تو از آن سـگی كه به 
درك رفت بهتر حكومت نكنی تو را به سـخت ترين قسـمی از اقسـام به قتل 

رسانيد«.  خواهم 
احمد منشـی قمی هـم در خالصة التواريخ، گزارش های جالبـی از دوره صفويه 
ارايـه كـرده كـه بخش هايی از آن را مرور می كنيـم. او در جايی ضمن تمجيد از 
عمـران و آبادانی، از فسـاد حاكمان، چنين می نويسـد: »الجـرم در ايام حكومت 
دورميـش خان و آن آصف عالی شـان، در دارالسـلطنه هرات و واليـات، آبادانی 
و جمعيـت و معمـوری و امنيت به مرتبه ای رسـيده بود كـه جوانانی كه عافيت 
و فراغت زمان خاقان مغفور ميرزا سـلطان حسـين را از پيران شـنيده بودند، به 
چشـم خويش ديدند. اما با وجود اين اوصاف گرامی و سـمات نامی، در ارتكاب 
بعضـی از مناهی مانند شـرب شـراب ارغوانـی و آن چه از آن تولـد می نمايد، به 
غايت دلير و بی باك بود و در مجالس شـراب در حضور اصحاب، پسـران خوب 
و گلرخـان مرغـوب كـه مالزم مد نظـرش بودندی، ايشـان را به خـود نزديک 
نشـانيده مذاق زدی و مالزمان و اتباعش برين نهج به مقام عشـرت رسـيدی، 
همانـا كـه قتل وی با اوالد و اتباع، نتيجه آن دليـری و بی قيدی بوده چه روايت 
اسـت از حبيِب اله حيث قال صلی اهلّل عليه و آله: »و ما ظهرت فيهم الفاحشـة 

االفشا فيهم الموت«. 
و در جـای ديگـری می نويسـد: » دورميـش خـان و تمامـی امـرای خاقـان 
صاحب قـران شـاه اسـمعيل در آن جنـگ، مسـت بودند شـب تا صباح شـراب 
می خوردنـد و صبـاح جنـگ كردنـد. از آن تاريخ هرگاه حكايت جنـگ چالدران 
بـه ميـان می آيـد، مـن دورمـش را دعای بـد می كنم كه شـاه اسـمعيل را برد 

و جنگ كـرد«. 
منشـی احمـد بـه وضعيـت حراسـت و نگهبانی از شـهرها هـم چنين اشـاره 
می كنـد: »بعـد از ايـن به چنـد روز فرمود كـه در محـالت و حمامات مالحظه 
نماينـد هركـس كـه جهـات و اسـباب وی به نسـبت ديگـری كم تر باشـد، او 
را بـا عيـال و متعلقـان و جامـه و پالس كهنه از شـهر بيـرون كننـد . . . آن گاه 
دروازه بانـان لحـاف و بالـش كهنـه مردم از شـهر رانـده را باز كـرده و پنبه ها را 
بيرون آورده مالحظه می نمودند كه در ميان پنبه شـايد چيزی نفيسـی از نقد و 
جنس پنهان كرده باشـند، آن گاه ميان لحاف كسـان باز كرده در درون پيراهن 
و زيـر جامـه ايشـان همـی پاليدن موحـش منظـور می داشـتند و ازين قبيح تر 
آن كـه زنـان بی حيـا را پيـدا كـرده در دروازه هـا باز داشـته بودند كه بـه عورات 
مسـتورات نيز همين معامله می نمودند. از مردم صحيح القولی اسـتماع افتاد كه 
آن زنان فاحشـه در تحقيق و جسـت وجوی اشـياء به مرتبه ای مبالغه می كردند 
كـه تنبـان عورتان با عفـت را بيرون آورده نظر می انداختنـد كه چيزی در تنبان 
مسـتور اسـت شـايد در آن موضع، جوهری يا وصله طاليی پنهان كرده باشند. 

نعـوذ باهلّل من سـوء افعالهم و قبـح اعمالهم«!
در دوران قجـری نيـز از ايـن دسـت حكايت ها بسـيار اسـت. حسـين قلی خان 
نظام السـلطنه مافـی از صاحب منصبان دوره قجـری از زمان ناصرالدين شـاه و 
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پس از او اسـت. در البه الی خاطرات او نكات جالبی ديده می شـود كه بخشـی 
از آن را بی هيـچ قضاوتـی مـرور می كنيم: »به اصفهان رفتـم. زين العابدين خان 
پسـر محمدحسـن خان نـوری و بنی عـم وكيل الملک، مسـتأجر گمـرك بود. 
به حسـاب او رسـيدم، مبلغی باقی داشـت. به امين السـلطان تلگراف كردم كه 
قريـب هشـت هـزار تومان باقـی دارد و مسـلما سـال نو شـانزده هـزار تومان 
می شـود؛ زيـرا كه دسـتگاه خرج و تجملـی كه او فراهـم كرده، به عـالوه قمار 
و اعمـال ديگـر، الزمه اش اين باقی هسـت. نوشـتند، چون فرصـت نداريد، به 

همـان حالـت بگذاريد تـا بعد فكری بكنم و به شـما خبـر بدهم«! 
در عيـن حـال از غـش كـردن در مراسـم عاشـورا بـه دليـل گرمـا می  گويد و 
می نويسـد: » عاشـورا بود و صبح ها اول طلوع در سـايه پل روضه خوانی داشتم. 
دو سـاعت از دسـته گذشـته، در مجلـس چهار پنج نفر از شـدت حـرارت غش 
می كردنـد. خـودم دو دفعـه غـش كردم. هرچه حاجی سـيدعبدالصمد و سـاير 
علمـا می آمدنـد می گفتنـد، ايـن توقـف شـما در اين جـا مهلک اسـت، قبول 
نمی كردم. ساعدالسـلطنه در خانه ميرزااسـداهلل خان بود. نوكرهـای خودم بعد از 

ناهـار به قلعه سالسـل ]جـای خنک[كـه نزديک بـود می رفتند«. 
او درباره علت عزل خود هم می نويسـد: »در ماه شـعبان 1311 قمری از تهران 
بـه من نوشـتند كه، ظل السـلطان درصدد حكومـت فارس اسـت و قوام الملک 
هم ركن الدوله را ديده و با او اصالح كرده و به توسـط انيس الدوله مشـغول كار 
حكومـت اسـت؛ امين الملک هـم حامی قوام الملک اسـت. ايـن دولت بی تميز 
و بی همـه چيـز، آن افتضـاح سـال سـيصد و نـه را و قريب صد و بيسـت هزار 
تومـان خـرج قشون كشـی فـارس و كرمـان و بنـادر را كأن لـم يكن دانسـته 
اسـت و به رضاجويی ظل السـلطان، بـاز راضی به عود ركن الدوله شـده اسـت. 
مهـدی قلی ميـرزا و ساعد السـلطنه كـه اجـزای خـاص مـن بودند، صـالح در 
ايـن دانسـتند كه مسـتقيما خـودم كار حكومت را بـدون اطـالع صدراعظم، با 
شـاه بگذرانـم. رأی دادنـد كه بايـد محرمانه بگذرد. عمله خلوت هـم همه روزه 
رضاقلی خـان بـرادرزاده ام را می ديدند و سـعايت می كردند كه، صدراعظم راضی 
بـه بقای حكومت نظام السـلطنه نيسـت و به سـعايت امين الملـک می خواهد 
رضـای خاطـر قـوام را به عمل بياورد و كاری بكند كه دسـت ظل السـلطان به 
فـارس بنـد نشـود. رأی سـهام الملک اين بـود كه عريضه مرا صديق السـلطنه 

زيندارباشـی كه خيلی محرم و امين اسـت برسـاند. 
عريضـه را نوشـتم كـه، صـد هـزار تومـان نقـد می دهم بـرای بقای سـال نو. 
اگرچـه شـاه به توسـط انيس الدوله قرار حكومـت ركن الدوله را قطع كـرده بود، 
ولی چون از پول نقد از بابت پيشـكش او مأيوس بود، پذيرفت. بعد معلوم شـد 
صدراعظـم بـرای طفره از حكومت فارس ظل السـلطان، تعرض كـرده و به قم 
رفتـه بـود. در غياب او صد هـزار تومان وجه نقد از رضاقلی خان مجيرالسـلطنه 
بـرادرزاده ام گرفتند و دسـتخط بقـای حكومت را دادند. ولی به يـازده روز فاصله، 
بعـد از مراجعـت صدراعظـم از قـم، در شـب 12 ماه رمضان تلگـراف عزل من 
و نصـب ركن الدولـه رسـيد. عجب تـر آن اسـت كـه من دو شـب قبـل، خواب 
معزولی را ديده بودم و به مهدی قلی ميرزا و ساعدالسـلطنه و يک دو نفر محارم 

خودم گفتـه بودم«. 
 نظام السـلطنه در جـای ديگری نقـل می كند: » از جمله واقعـات قابل ذكر اين 
اسـت كه با وجودی كه در بدو ورود، هزار تومان از كيسـه به عين الملک پسـر 
ركن الدولـه انعـام داده بـودم، وقتـی كـه او را نايب الحكومـه كردند و در بيسـت 
و سـوم رمضـان وارد شـد، بنـای پيچيدگـی و اذيت نوكرهای شـخصی من را 
گذاشـت. . . . لدی الـورود بی اطالع ساعد السـلطنه ]بـرادرم[ را گرفته بود و صد و 
پنجـاه تومـان از او گرفته بـود كه، چون تـو در بندر لنگه مداخل كـرده ای، بايد 

بـه من تعـارف بدهی. حالـت حيا و وفـای اين طايفه اين اسـت!« 

حاالت شخصيه اين افراد هم جالب است:» ساعت ورود، صدراعظم بی اعتنايی 
كـرد. رفتـم باالخانـه منزل امين الملـک؛ آن جا هم حاجی امين السـلطان اظهار 
كـرد كـه، پـول حواله مـرا ندادی به عـذر آن كه باقـی نداری، الحمـدهلل معزول 
شـدی! بعد صدراعظم برخاسـت و در جلوی عمارت مشـغول بازی شـير و خط 
شـد؛ چنان كه مرسـوم اسـت اطفـال پول را به هـوا می اندازند و می گويند شـير 

يـا خـط، مطابق كه شـد، بردوباخت می شـود. من هم رفتم منـزل خودم«!
 حسـين قلی خان در توصيـف صدراعظـم می نويسـد: »رفته رفتـه خصوصيت 
بـا جماعـت كاشـی بالمانع شـد. تـا سـفر دوم فرنگسـتان كه بنای اسـتعمال 
مشـروبات را گذاشـت. بعـد از مراجعـت از فرنگسـتان، اوايـل در پـرده و بعـد از 
سـفر سـوم شـاه، ديگر كار مداومت مسـكرات و عياشـی و الواطی او، به اغوای 
كاشـی ها بـاال گرفـت كـه در سـفر و حضـر، از اول شـب تـا سـاعت هفـت و 
هشـت، اين اشـخاص حضور داشـتند و كار به می و معشوق و مطرب منحصر 
شـد، و شـاه شـهيد متحمل بود. كاشـی ها در ازای اين منادمت، كارهای بزرگ 
می خواسـتند. چـون از عقايـد آن ها كامال مطلـع بود، به طفره می گذشـت؛ جز 
بـا غالمحسـين خان اميـن خلوت كه كاغـذ خوانی و جـواب عرايض بـا او بود، 
بـه واسـطه آن كه می دانسـت جوانی بی داعيه و عياش بی عمـق و عقل معاش 
اسـت. بعـد از مدتـی هم به اصرار مهدی خـان، رجوع ادارات بانک شاهنشـاهی 

گرفت«.  را 
لودگـی و مسـخرگی اطرافيان شـاه قاجـار را نيـز در اين بخش می تـوان درك 
كـرد: » از نيک بختـی امين السـلطان، هـم دو پسـر فرخ خـان و هـم دو پسـر 
ميرزاهاشـم خان، باطنـا با هم نفاق داشـتند. مهدی خان كـه در آن موقع امورات 
بانـک شاهنشـاهی را اداره می كرد، می خواسـت متدرجا راه مخصوصی با شـاه 
به هم رسـاند. اگرچه ابتدا به واسـطه مسـخرگی، شـاه او را پيش كشـيده و از 
سـاير خلوتی هـا پيـش افتـاده بـود، ولی منظـورش اين بـود كه به شـاه معلوم 
كنـد كـه غير از مسـخرگی، لياقت و اسـتعداد خدمات بـزرگ دولتی هـم دارد! 
امين السـلطان يک روز نسـبت به او تغير كرده و كار را به فحاشـی منجر كرده 
بـود. او هـم ايـن جمع را متدرجا با هم متفق كرده بود و قسـم خـورده بودند كه 
در خير و شـر و نفع و ضرر، تا پای همه چيز متحد باشـند. در اين موقع من در 
فـارس بـودم. رضا قلی خـان بـرادرزاده ام از اين جريان اطالع پيـدا كرده بود. بعد 
از ورود، آجـودان مخصـوص دو دفعـه به منزل آمد و دعوت به هم قسـمی كرد. 
مـن متعذر شـدم كـه، حاال من بايد صـد و پنجـاه و پنج هزار تومـان پولی كه 
بـه دولـت داده ام، وصول كنم؛ و با مخالفت صدراعظم، نمی شـود. ثانيا كسـانی 
كه با شـما هم قسـم هسـتند، شـأن و سـن من اقتضا ندارد كه با آن ها در اين 

باشم«.  عوالم 
 وی به اختالفات شـاه و صدراعظم هم اشـاره می كند و می نويسـد: » از سـنه 
1310، كار می و مطرب و مجلس شـب صدراعظم به قسـمی قوت گرفت كه 
در ايـران، هركـس مجلس شـب های اهلل قلی ميـرزای ايلخانی و خـان بابا خان 
سـردار را در عهـد محمدشـاه ديـده بـود، فراموش كـرد! صدراعظـم از چندين 
جهـت از شـاه دلتنگ بـود؛ يكی پيشـرفت كار و خياالت نايب السـلطنه، يكی 
ميـل مفـرط و بی اختياری شـاه نسـبت به مليجـک كه پسـر ميرزامحمدخان 
گروسـی بـرادر امينـه اقـدس صيغـه شـاه بود. شـرح عـزت اين طفـل نااليق 
را عليحـده نوشـته ام. همچنيـن خاطـر شـاه را هـم از مداخل هـای گـزاف 
ميرزااسـماعيل خان امين الملـک بـرادر صدراعظـم در عمـل گمـرك و بنائی و 
خزانـه، آزرده كـرده بودنـد. كمال نفـاق و نقار باطنی فيمابين شـاه و صدراعظم 
بـود و هردو سـه ماهی يک دفعـه، صدراعظم تمارضی می كـرد. اگرچه در غير 
تمـارض هـم، روزی چهار پنج سـاعت بيش تر بـه كار نمی رسـيد؛ چنان كه در 
ذيـل مختصر حاالت او نوشـته ام. مخصوصـا در اين اوقات كه سـنه 1312 بود، 
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در حالـت تمـارض قـوت داد. يک تمارض او دو ماه طول كشـيد. شـاه دو دفعه 
بـه عيـادت آمد. در هيچ يـک از رختخواب برنخاسـت«. 

دربـاره معامـالت خارجی و اسـتقراض از بيگانگان هم رد پای اميال شـخصی 
محمدحسـن خان  دسـتياری  بـه  نايب السـلطنه  اوقـات،  »آن  اسـت:  پيـدا 
اعتمادالسـلطنه و حكيم باشـی طولـوزن، رأی داده بودنـد كه شـاه شـش كرور 
قـرض كنـد و قـرض رژی را تأديـه نمـوده، باقـی را در بانـک بگذارنـد بـرای 
مصـارف دولتـی. صدراعظـم نه به مالحظـه دولتخواهی، بلكه بنـا به لجاجت 
با نايب السـلطنه و اعتماد السـلطنه، بـه لباس دولتخواهی منكر ايـن عمل بود و 
می گفـت، هـر صدراعظمی كه اين قـرض را امضا كند، خائن بـه دولت و ملت 
اسـت و بايـد دسـت او را قطـع كرد. چندين دفعه شـاه به توسـط عالءالملک و 
مهندس الممالـک پيغـام داد و محسـنات اين اسـتقراض را كه می خواسـتند از 
صراف فرانسـه بكنند شـمرد. جواب های سـخت داد. . . عاقبت شـاه سرداركل 
را كـه دامـاد او و رئيـس قراول هـای مخصوص بود، خواسـت و بـا او پيغام های 
سـخت در اعمال و هرزگی های شـب و نرسـيدن به كارها و بدزبانی و فحاشی 

نسـبت بـه مـردم داد كه شـرح پيغام ها از قرار تفصيل حاشـيه اسـت«. 
 مشـورت شـاه بـا حسـين قلی خان در بـاره عـزل و جانشـينی صدراعظـم هم 
خواندنـی اسـت : »عـرض كـردم، كارهـای دولت اغلـب فوتی و فـوری و مهم 
اسـت و ايـن جوانـی را كـه بـه مقـام صـدارت رسـانيده ايد، اغلـب اوقـات در 
تمـارض و تعـرض و شـما هم از آن گذشـته اسـت كه مثل عهـد ميرزاآقاخان 
و ميرزاتقی خـان، صدراعظم هـا را مبسـوط اليد و مطلق العنـان كنيـد. اين حالت 
حاضـره، مفاسـد كلـی توليد خواهـد كـرد. آيا می خواهيـد كه اين شـخص در 
نقطـه صدارت باقی باشـد يـا خيال تغييـر او را داريـد؟ فرمود كـه، اگر بخواهم 
تغييـر بدهـم، عوض او كيسـت؟ يكان يـكان را از صاحـب ديـوان و قوام الدوله 
ميرزاعباس خان و حسـن علی خان گروسـی اميرنظام و غيره شـمرد و هريک را 
چنديـن عيب خـود او فرمود، و پـاره ای چيزها كه خـود او ملتفت يا مطلع نبود، 

مـن عرض كـردم. 
در مـورد امين الدولـه ميرزاعلی خـان گفـت، چنـد عيـب دارد؛ يكـی آن كـه 
می خواهـد مـن در جزئـی و كلی امور، به رأی و سـليقه او رفتار كنم. يكی ديگر 
آن كـه فرنگی مسـلک و بی اعتقـاد به دين اسـت. يكی ديگر اين كـه اهمال و 
تعطيـل در كار خيلـی دارد. بعـد عرض كـردم، حاال به نقد بهتر از اين كسـی را 
نداريد. اگر در دو چيز جلوگيری شـود، يكی اكسـار در مشـغوليت و تجرع شب، 
يكـی هـم افراط در بذل مـال ديوان، ديگر هيـچ عيب ندارد. هردو فقـره را هم 
خودتـان می توانيد. در باب اشـتغال به لهو، با پيغام و تهديد تخفيـف خواهد داد. 
در كارمـال ديـوان هـم، می تـوان وزيـر دفتـری معّين كرد كـه ابدا احـكام او را 
بـدون صحيـح مبارك مجری نـدارد. گفت، برادر پدرسـوخته اش كه تمام فايده 
گمـرك و بنائـی را می بـرد و به عـالوه پول نقد خزانه را ذخيره می كنـد و بروات 

مـردم را تومانـی چهار هـزار پنج هـزار پول می دهد چـه كنم؟«!
 گـزارش كار روزانـه صدراعظـم: »حالـت صدراعظـم هم با شـاه اغلب به قهر 
و تمـارض می گذشـت. هروقـت تمارض نداشـت، شـب ها در پارك تا سـاعت 
شش و هفت، با اشخاص مفصله مشغول شرب و هرزگی و مطرب و لهوولعب 
بـود: اقبـال الدولـه، معـاون الدولـه، آجـودان مخصـوص، حبيب اهلل خـان پسـر 
حاجی ميرزازمان خان كاشـی، حاجی علی قلی خان بختيـاری، مهندس الممالک، 
عالء الملـک، ميرزانصراهلل خـان مشـير الملک، غالمحسـين خان اميـن خلوت. 
آن هـا هـم اغلب برای او تسـهيل وسـائل می نمودنـد. روزها تا ظهـر در حالت 
خـواب و خمار بود. نيم سـاعت به ظهـر مانده، می آمد درب خانه، شـاه را به طور 
اختصـار می ديـد و بـا حالت كسـالت ناهـاری می خورد. بعـد از ناهـار، می رفت 
پـارك و تـا مغرب پـاره ای مـردم بـرای مالقات می رفتنـد، و او مشـغول بازی 
بليـارد و شـطرنج و نـرد بـود. بعد از مغـرب در سـاعت دو، باز بنای سـاز و نواز و 

شـرب كنياك و شـراب بود تا سـاعت شـش و هفت«. 
 از بـذل و بخشـش های لحظـه ای كه بگذريم، شـيوه نظارت و مديريـت را در 
قعر اخالق فاسـد می توان مالحظه كرد: »كتابچه های دسـتورالعمل واليات را 
نوشـته بودند. رسـم صدراعظم اين بود كه ابتدا كتابچه را مالحظه نمی كرد. بعد 
از ده شـب دوندگی، حاجی امين السـلطان كه محصل محاسـبات و به اصطالح 
حاليـه، »وزيـر بقايـا« بـود و آمـدن مسـتوفی ها، عاقبت يک شـب مهـرش را 
می انداخـت و هر مسـتوفی كتابچـه خودش را مهـر می كردند و بعـد می بردند 
بـرای صحـه شـاه. . . بعـد از سـاعتی، حاجی امين السـلطنه كتابچه هـا را كه در 
ميـان يـک بقچه بزرگی بسـته بـود، برد ميـان اتاق. شـاه مـرا و امين الملک را 
احضار كرد؛ رفتيم نشسـتيم. از سـوء اتفاق، اول شـاه كتابچه گمرك را برداشت 
داد بـه دسـت امين الملـک و كتابچه لرسـتان را خودش مطالعه می كـرد. از من 
پرسـيد، ايـن مخارج واليتی صحيح اسـت؟ عرض كـردم، من تا نـروم و خودم 

رسـيدگی نكنم، نمی توانم صحت و سـقم آن را به عرض برسـانم. 
بـه محـض آن كـه ايـن حرف بـه زبان من جـاری شـد، صدراعظـم كتابچه را 
چنان از دسـت شـاه بيرون كشـيد كه يک طرف جلد كاغذی او در دسـت شـاه 
مانـد! بعـد از كشـيدن، انداخـت ميان اتـاق و به تغير گفـت، برداريـد ببريد اين 
كتابچه هـا را تصحيـح كنيد و بياوريد. و فـورا قلمدان و كاغـذ را جمع نكرده به 

دسـت گرفـت و از اتاق بيـرون رفت. 
شـاه هـم فـورا بـه مـا گفـت، برخيزيـد فعـال برويـد. . . . چنـد روزی در حالت 
تمـارض بـود، تـا روز سـيزده عيـد . . . وقتـی كه رفتيم، ديديم نشسـته اسـت 
با ميرزاسيدحسـين خان فسـايی شـطرنج بازی می كنـد. همين قدر كه مـا وارد 
شـديم، اسـباب شـطرنج را بر هـم زد و برخاسـت رفت اتـاق خوابگاه. . . شـب 
بـرادرم رفـت؛ در داالن انـدرون او را مالقـات كرده، قدری اشـتلم و عربده كرده 
بـود كـه، بـرادر تو، به ريسـمان پوسـيده اين زن قحبه مفسـد و مـزور بی همه 
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 حسـین قلی خان در توصیـف صدراعظـم می نویسـد: »رفته رفته خصوصیت با جماعت کاشـی بامانع شـد. تا سـفر دوم فرنگسـتان که 
بنای اسـتعمال مشـروبات را گذاشـت. بعد از مراجعت از فرنگسـتان، اوایل در پرده و بعد از سـفر سـوم شـاه، دیگر کار مداومت مسكرات و 
عیاشـی و الواطی او، به اغوای کاشـی ها باال گرفت که در سـفر و حضر، از اول شـب تا سـاعت هفت و هشـت، این اشـخاص حضور داشـتند 
و کار به می و معشـوق و مطرب منحصر شـد، و شـاه شـهید متحمل بود. کاشـی ها در ازای این منادمت، کارهای بزرگ می خواسـتند. چون 
از عقایـد آن هـا کامـا مطلـع بـود، به طفره می گذشـت؛ جز با غامحسـین خان امین خلوت که کاغـذ خوانی و جـواب عرایض بـا او بود، به 
واسـطه آن کـه می دانسـت جوانـی بی داعیـه و عیاش بی عمـق و عقل معاش اسـت. بعد از مدتی هـم به اصـرار مهدی خان، رجـوع ادارات 

بانك شاهنشـاهی را گرفت«. 



چيـز بـه چـاه می افتـد. خيـال كـرده اسـت كـه او را صدراعظم می كننـد. من 
نمی خواهـم كـه شـماها را اذيت كنم، و اال برای من خيلی مهيا اسـت. چون تو 
آدم عاقلی هسـتی، برادرت را از اين خياالت خارج بكن. شـاكر باشـد كه عوض 
پول شـما، سـه حكومـت بزرگ برای شـما گرفتـم. راهتان را بكشـيد برويد«. 
در ايـن خاطـرات، از اقدامـات خـالف اخـالق خارجی هـا هـم گـزارش آمـده 
اسـت: »وكيل تجارت لنج كه مسـيو تنفيلد و مقيم شوشـتر بود، جوان بسـيار 
خوش سـيما و معقولـی بـود. نوكری صـادق نـام نجف آبادی اصفهانی داشـت. 
آن نوكـر می گفـت، در شـب های دهه محرم، تنفيلد زن فاحشـه آورده بـود. در 
شـب نهـم محـرم، وقتی كه تنفيلد رفتـه بود پشـت بام در روی تخـت خوابش 
بخوابـد، صـادق از طباخی كه داشـتند، قمه ای گرفته و رفته بود پشـت بام. قمه 
را انداختـه بـود كـه گردن تنفيلد را قطع كند، دسـتش را حائل كرده بـود، از مچ 
دسـت بـه كل قطـع كرده دسـت افتاده بـود. . . . آدم فرسـتاديم، كنيـاك برای 

خوردن تنفيلد حاضـر كردند«. 
سـقوط اخـالق و ارزش های دينی و ملی، با كشـور چنان كـرده بوده كه اجنبيان 
به راحتی می توانسـتند كشـور را به تـاراج برند. پرداخـت و دريافت رشـوه، از اين 
قبيل فسـادهای دوره قجری اسـت: »همچنين در تشـكيل رژی كه در حقيقت 
تشـكيل سـلطنت مقتدره داده بودند، تصديق نداشـتيم و معايب او را به دولت و 
شـخص شـاه می نوشـتيم؛ به علت آن كه در هرجای از سـرحدات و گرمسيرات 
كـه امـكان زرع تنباكـو از هرجنس بود، پـول و مأمور آن ها می رفـت و آن ملک 
و اطرافـش كليتـا در تحـت حمايـت رژی بودنـد. به هركسـی كه می توانسـت 
دو مـن تنباكـو بـه عمـل بيـاورد، صد تومـان پـول قـرض می دادند بـه عنوان 
مسـاعده. كسـانی كه از اين سـمت و صنعت خارج بودند، مسـتخدم می كردند 
بـه مواجب هـای گزاف؛ سـواره را سـالی صد و بيسـت تومان نقـد و رئيس آن ها 
را از هـزار و دويسـت تومـان الـی سـه هـزار تومان مواجـب، و فراش را شـصت 
تومـان مواجـب، و اهـل قلـم را از ششـصد الـی هزار ودويسـت تومـان مواجب 
می دادنـد. رؤسـای هربنـدر و شـهر را دو هـزار تومـان مواجـب قـرار داده بودند. 
پليس و فراشباشـی، در هرمحل معتبری داشـتند. اگر اين عمل دو سـال استقرار 
داشـت، بـدون زحمت تمام خاك ايـران در تصرف مشـروع رژی، و مردم فدوی 
و جان نثـار او بودنـد، و بايـد دولـت حقـوق خـود را با تملـق، از رژی مركـزی دار 
الخالفـه بدون مداخلـه در عمل حكومت ها دريافت نمايـد. از آن طرف هم تمام 
رجـال، در اعطـای ايـن امتيـاز رشـوه گرفته بودند، جز شـخص صدراعظـم. . . . 
قريـب يـک كـرور رشـوه و حق السـكوت به مردم رسـيده بـود. دوسـتی به من 
گفـت، شـما هم حق السـكوتی بگيريد. جـواب دادم كـه از بابـت تزكيه نفس و 
وطن پرسـتی انـكار نـدارم! مالحظه می كنم كـه فايده حكومتـی ما دو بـرادر از 
حيـث نفـاذ امـر و پيشـرفت كار و منافع مالی و شـأنی، بر مبلغ رشـوه می چربد، 
بديـن وسـيله آن را به ثمن بخس در اهم معدوده نمی فروشـيم!« يعنی خودش 

هم به دليل كثرت درآمدهای حكومتی از دريافت رشـوه، خودداری كرده اسـت! 
همان گونـه كـه در آغـاز مطـرح شـد، گاهـی قلم تاريخ نويسـان هم احسـاس 
امنيـت كـرده و چيزهايی بـه حقيقت نوشـته اند: » در اين موقع الزم اسـت كه 
برخالف شـيوه و سـيره خـود در طرز نگارش و رعايت تقـدس قلم، صرفا برای 
ذكـر حقيقـت و عبرت و تنبه آيندگان، شـرح حال مظفرالدين شـاه را بدون كم 
و زيـاد بنويسـم. ايـن پادشـاه از اول عمـر، ضعيف الرأی و بی تميـز و بی كمال و 
متنفـر از معاشـرت عقال و فضـال و اهل هنر بود. هـر وزيری كـه از دربار برای 
پيشـكاری او تعيين می شـد و ناصرالدين شـاه محرمانه تأكيد در راه رفتن با او 
می كـرد، مفيـد نبـود و به دسـتياری همين عملجات خـاص، اسـباب خرابی و 
عزل آن وزير را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبريز، فراهم 
می آوردنـد. سـی و هفـت سـال مـدت وليعهـدی و توقـف آذربايجـان او طول 
كشـيد. در ايـن مدت، معدودی از نوكرهـای كاملش كه فی الجمله مالحظه ای 
از آن هـا داشـت، از ميـان رفتند و پسـرهای آن ها و برادرهای آن ها كه هم سـن 
خـودش بودنـد، بی مانـع ماندنـد. يک دسـته ديگر هـم، از شـدت ولع بـه اين 
اعمـال، از اهـل آذربايجان جمع كرد كه تمام اوقات شـبانه روز مشـغول بودند و 

بـه هريک از اين ها شـغلی و منصبی و حكومتـی دادند«. 
 رابطه عروس و مادر شـوهر و تصميمات كشـوری!: »دختر حاج شـيخ محسن 
خـان مشـيرالدوله وزير امور خارجـه كه عيال معين الملک پسـر امين الدوله بود 
و بـا مادر معين الملک ناسـازگار بود و خود معين الملک هم چنـدان ميلی به آن 
دختـر نداشـت، عقيمـه هـم واقع شـده بـود. زن امين الدوله به خيـال وصلت با 
شـاه افتـاد كه دختر حضرت عليا را برای معين الملک بگيـرد. بعد از گفت وگوی 
زياد، شـاه و حضرت عليا راضی شـدند، به شرط مطلقه كردن دختر مشيرالدوله. 
معين الملـک او را طالق گفت به وضع نااليقی كه بعضی جواهـرات او را ندادند 
و پـاره ای را كـم و زيـاد كردنـد. مجلـس عقد فراهم شـد. عـروس را با تجملی 
شايسـته، سـوار به تخت فيل كردنـد. اين عقده عداوت كه مابيـن امين الدوله و 
مشـيرالدوله بسـته شـد، امين الملک و حكيم الملک فرصتی به دسـت آوردند و 

با مشـيرالدوله همدست شدند و ترتيب اسـباب دادند. . . «. 
گاليـه حسـين قلی خان از شـاه: » به خدا كه نصف بيش تر كارهـا از بی اعتنايی و 
عدم مراقبت فاسـد و خراب می شـود؛ مثال هر وكيلی، اگر پنج تومان به منشـی 
بدهد كه دو دفعه مسـوده را حک و اصالح كند و اين فرمان ها را طوری بنويسـد 
كه اسـباب مفاخرت دارای فرمان باشـد، مسـلما ناصر الدين شاه مؤاخذه نمی كند 
كـه چـرا چهـار عبـارت را زياد يـا كم نوشـته ايد. . . . خـودم بودم كـه بيان الملک 
بـه ]عـوِض[ يک بار شـراب، ميـرزا علی محمد خان قـوام را ]به لقـب[ »جناب« 
نويسـاند و ابدا كسـی ملتفت نبود و حاجی معدل به ميرزا آقامنشـی همدانی در 
همدان دو دكله )پيراهن( قلمكار داد تا فاصله ای ميان كلمه »معدل« گذاشـت و 
بعد از صحه و مهر، »الملک« را هم به آن معدل افزود و حاج معدل الملک شـد! 
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 » در ایـن موقـع الزم اسـت که برخاف شـیوه و سـیره خـود در طرز نگارش و رعایت تقدس قلم، صرفا برای ذکر حقیقـت و عبرت و تنبه آیندگان، 
شـرح حال مظفرالدین شـاه را بدون کم و زیاد بنویسـم. این پادشاه از اول عمر، ضعیف الرأی و بی تمیز و بی کمال و متنفر از معاشرت عقا و فضا 
و اهـل هنـر بـود. هر وزیری که از دربار برای پیشـكاری او تعیین می شـد و ناصرالدین شـاه محرمانه تأکید در راه رفتن بـا او می کرد، مفید نبود و به 
دسـتیاری همین عملجات خاص، اسـباب خرابی و عزل آن وزیر را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبریز، فراهم می آوردند. سـی و 
هفت سـال مدت ولیعهدی و توقف آذربایجان او طول کشـید. در این مدت، معدودی از نوکرهای کاملش که فی الجمله ماحظه ای از آن ها داشـت، 
از میـان رفتنـد و پسـرهای آن هـا و برادرهـای آن ها که هم سـن خودش بودند، بی مانع ماندند. یك دسـته دیگر هم، از شـدت ولع به این اعمـال، از 

اهل آذربایجان جمع کرد که تمام اوقات شـبانه روز مشـغول بودند و به هریك از این ها شـغلی و منصبی و حكومتی دادند«. 



. . . اين فرامين كه شـما فرسـتاده بوديد، از اول تا آخر از فحش هم بدتر بود . . . در 
توی واليت اسـباب خجالت و روسـياهی من شـد. آن قدر مراقبت و اعتنا نداشـته 
كـه اعـراب را نمی تـوان »ميرزا« نوشـت. ميرزا تقی خـان و ميـرزا آقا خان يعنی 
چـه؟ . . . از همـه بدتر داماد حاج سـهام الملک حاجی خان اسـت، كه اسـتدعای 
درجـه سـرهنگی كـرده ام و حتـی لباس رسـمی برای او دوختم با نشـان شـير و 
خورشـيد كاله از خـودم دادم. حـاال در ميـان اين احكام كه به يک پـول نمی ارزد، 
حكم سـرهنگی او نيسـت. نمی دانم از خجالت اين فقره چه كنم! اضطرارا سـاير 

احـكام را هم پنهان كـرده و نداده ام، تا چه شـود«. 
البتـه فسـاد اخالقی، تنهـا در دربار و طاغوتيـان منحصر نمانده و مـردم كوچه 
و بـازار را هـم گرفتـار كرده بوده اسـت:» ديگـر آن كه، در محله بيـات، نزديكی 
خانـه آقـا ميـرزا هدايـت اهلل پيش نمـاز، در خانه ای عروسـی بـوده و مطرب هم 
داشـته اند. پسـران ميـرزا هدايت اهلل بـا چند نفر طلبـه می ريزند در خانـه آن ها، 
مـردم را می زننـد و عيـش آن هـا را منغـص می كننـد. زن هـای آن هـا اجمـاع 
می كنند، به قدر دويسـت سـيصد نفـر می ريزند در خانـه ميرزا هدايـت اهلل. اول 
سـنگ زيادی به خانه مشـار اليه می زنند. خواسـته بودند خانه او را خراب كنند، 
خـود آقـا ميـرزا هدايت اهلل بيـرون می آيد و زن ها را اسـتمالت می كنـد؛ معذرت 
می خواهـد و آن هـا را آرام كـرده، برمی گردد. روز بعد مردهـای آن زن ها می روند 
كـه از آقـا ميرزا هدايـت اهلل معذرت زن هـای خود را بخواهنـد، طالب می ريزند 
و مردهـا را می زنند. شـب بعـد از اين مقدمـه، مردهای بيات می ريزنـد در خانه 
آقـا ميـرزا هدايـت اهلل. آقاميـرزا هدايـت اهلل و پسـران او را به قدر واقـع می زنند؛ 
حتـی، زيرجامه از پايش می كشـند. بيگلربيگـی را خبر می دهند؛ فـراش زيادی 

می فرسـتد و مردم را پراكنـده می نمايد«. 
و نيـز: » دو وقـر شـراب از شـيراز بـه جهـت فسـا حمـل می كردند. آقـا ميرزا 
هدايت اهلل می فرسـتد در جعفرآباد، شـراب ها را می گيرند و تمامی را می شكنند. 
ديگـر آن كـه، چهـار وقـر »برندی« كـه معادل بيسـت و يک صندوق بـود، به 
جهت خواجه آوانس تاجر مسـيحی از بوشـهر وارد شيراز می كردند. حاجی سيد 
علی اكبر پيش نماز می فرسـتد در كاروانسـرايی كه حجره خواجه آوانس اسـت، 
در ميان كاروانسـرا همه را می شـكنند. تقريبا قيمت آن ها قريب سـيصد تومان 

می شـود. بـه حكومت عـارض شـده اند، كه تا بـه حال اقدامی نشـده«. 
وضعيـت انحطـاط اخالقی و تأثير آن در تعامـالت و درگيری های اجتماعی نيز 
در ايـن چند فقره،  هويدا اسـت: » من هنوز غـذا نخورده بودم كه نصيرالملک و 
حاجـی ميـرزا عبد اهلل خان و مؤيد الملـک به منزل من آمدند كه، اگر افراسـياب 
بـا جمعيـت وارد محله بشـود، فتنـه ای حـادث خواهد شـد. من خواسـتم بروم 
معتمدالملـک را بـرای رفع اين غائله مالقات كنم. وقتی كه رفتم، ديدم مسـت 

طافح با يک ضعيفه فاحشـه خوابيده؛ ناچار سـوار شـدم و مراجعـت كردم«. 
» حسـين قلی خان به عزم شـبيخون يكسـر آمده بود در يک فرسـخی اردو، در 
پشـت تل های بلند كمين كـرده بود. در آن حالت كه نمد آبـداری انداخته بودند 
كه شـام بخورد، عرق خواسـته بود. مشـغول خوردن عرق شـده بودند و مسـت 
اليعقـل افتـاده بودند. زعفرانلوهـای همراه هم مغتنم شـمرده بودند. تركمان ها 
هـم كـه ملتفت نبودنـد. يک وقت خـان به هـوش آمد كه يک سـاعت و نيم 
از آفتـاب گذشـته بـود و مـا كـوچ كرده بوديـم. . . . ما آن شـب تا صبح سـنگر 

می بستيم و كشـيک می كشيديم«. 
» كارهای حكومتی خيلی مغشـوش اسـت؛ ابدا هيچ كس اعتنايی ندارد، حتی 
فراشـان خـود حكومتی. چنـد روز قبـل در قهوه خانه، سـربازان فوج مخصوص 
بـا فراشـان حكومتـی مسـت بوده انـد و نـزاع می كننـد. فراشـان، زخمـی بـه 
دسـت سـربازی می زنند. سـربازها خواسـته بودند بريزند فراشـان را بگيرند كه 
صاحب منصبـان مانـع می شـوند. روز بعد بـاز در قهوه خانه نزاعشـان می شـود. 

فراشـان بـا قمـه می زنند بـه مچ سـربازی، كـه قريب به افتـادن بوده اسـت«. 
» بعـد از ورود بـه دزفـول، مقدمتـا امان اهلل خان را بـا فوج فراهان بـرای وصول 
ماليـاِت علـی، غافـل به شـوش فرسـتادم. بيسـت روز در دزفول توقـف كردم. 
امان اهلل خـان رفـت در شـوش مشـغول خـوردن عـرق و تـار و تنبـک شـد، به 
حـدی كـه بر جسـارت علـی و طايفـه او افـزود و از آب كرخه به طـرف دو برج 

كـوچ كـرده، صريحـا از ادای مـال ديوان تمـرد كردند«. 
كارگـزاران حكومتـی شـايد گاهـی در ظاهر به تديـن و تقدس، ريـا می كردند 
امـا در خلـوت، ذات خـود را نشـان می داده اند: » باری شـب مرا هـم در خدمت 
صدراعظم وعده خواسـت. اضطرارا صدراعظم برای مشـغوليت، با وزير همايون 
مشـغول بـازی نرد بـود. وزيـر همايـون و بـرادرش در كمـال بی اعتنايی عرق 
می خوردنـد و بی ادبانـه بـا صدراعظم حـرف می زدند و متحمل بود. شـام را كه 
حاضر كردند، حكيم الملک به دسـتاويز كسـالت نخورد. ديگر معلوم اسـت به 
صدراعظـم و مـن چـه حالـت شـام خوردنی باقـی می ماند. مجلس ختم شـد، 

برخاسـتيم هريک به منزل خـود رفتيم«. 
» مقرر شـد كه حسـين قلی خان در خدمت شـاهزاده باشـد. امير حسـين خاندو 
قريـه از امـالك رضـا قلی خـان را كـه در بلوك تبـادكان بود، بـه حكم مرحوم 
شـاهزاده، برای مدد معاش حسـين قلی خان واگذاشـت. دو سـه سـال راحت در 

آن قرا مشـغول شـرب عرق و عيـش بود«. 
نكتـه ديگری كه طنز می نمايد اما واقعيت داشـته، بی هنـری و بی عرضگی افراد 
صاحـب منصـب بوده تـا جايی كه خـود نگارنده ايـن خاطرات هم بـرای يافتن 
يک منشـی، دچار مشـكل بوده و اين گونه در نامه ای درخواسـت منشی می كند: 
»مـن در ايـن دو سـال از ميـرزا صادق خان خيلی ناز و قهر و بد ادايی و سـُبكی و 
شـيرازی گری متحمل شـده ام. به عالوه بواسـطه ثقل سـامعه، هيچ وقت هم از او 
راحـت و لذتـی نبردم. تمام وقايع روی زمين را بايد در گـوش او راپرت)گزارش( داد 
تا مسـبوق به يک مطلبی بشـود و يک كاغذ مطابق واقعی بنويسـد! خالصه . . . 
در تدارك يک منشـی خوش خط باسـوادی باشـيد. فرضا عرق هم زهرمار بكند، 
چهـار حسـن داشـته باشـد، دو عيب را می تـوان تحمل كـرد. ميرزا صـادق خان 
انصافا خيلی خوش خط اسـت و محرم هم هسـت، ولی اول عيب ثقل سـامعه و 

بعد ناز و غمزه او مرا مسـتأصل كرده اسـت«. 
در بخـش ديگـر، گزارشـی از شـيوع خرافه گری و فحشـا را مالحظه می كنيم: 
» ضعيفـه يهوديـه ای رفتـه بود در سـعديه، كاسـه سـر آدمی بـرده بود محض 
باطل السـحر، كـه در او آب كـرده بـه سـرش بريزد. سـربازی از فـوج خاصه با 
ضعيفه فاحشـه ای هـم رفته بودند كـه در آب سـعدی بروند. سـرباز، يهوديه را 
می گيـرد كـه اگر يک غرابه عـرق می دهی، مطلـب را بروز نمی دهـم، و اال تو 
را گرفتـه و بـه شـهر می برم. يهودی می گويـد، من عرق ندارم. سـرباز، يهودی 

را گرفتـه و كتک زيـاد می زند«. 
اين گزارشـی از فسـاد و بی اخالقی دو طاغوت صفوی و قجری بود كه ادعای 
ديـن داری داشـتند، )پاالنی هـا( پهلوی هـای بی ريشـه و بی بتـه كـه مدعـی و 
مأمـور ديـن گريـزی بودند جـای خـود دارنـد و نمی تـوان از آن دوره منحوس، 

نمونه خوانـی كـرد كه يكسـر همه بی اخالقـی بود!
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رسـانه های نوشـتاری، زبان گويای ادبيات جامعه هستند و در خوشبينانه ترين 
حالـت ممكـن می توان آن هـا را نماينده جريان فكری خويش دانسـت. وقتی 
از جريـان مجاهدين خلق انتقاد می شـود، دو جريـان ليبرالی و جريان انقالبی 
در كشـور، ايـن گـروه را كاوش می كننـد و می تـوان دو نـگاه كامـال متفاوت 

را يافت.
هميـن نكتـه، گويـای سـرنخی بـرای بررسـی روزنامه هـا و نشـريه های 
جريان هـای گوناگـون اسـت. بی گمان روزنامه ها از اساسـی ترين رسـانه های 
توليـد مطلب هسـتند كـه اخالق سياسـی مسـؤوالن را مديريـت می كنند و 
خـط فكـری آن هاسـت كه گاهی رسـانه ملی را نيـز بابت يک تيتـر، ناچار از 

می كنند. واكنـش 
بـه ايـن جملـه دقت كنيـد: »مـن مبالغـه را قبـول دارم. ايـن مبالغه هـا بايد 
می شـد بـه ايـن خاطـر كـه فضـا خيلی فضـای تنـگ و ترشـی بـود؛ دولت 
بايـد در حقيقـت اين موضـوع را قدری بـزك می كرد كه بتوانـد حرفش را به 
كرسـی بنشـاند.«1 اين سخن كه ناباورانه از زبان مدير مسـؤول روزنامه شرق 
در برنامه ای رسـمی شـنيده شـد، معترف اسـت كه برای يک اتفاق سياسـی، 

بـه مـردم دروغ راسـت نما گفتيم تـا دولت بتوانـد كار خويـش را پيش ببرد.
خطـر آن جاسـت كـه ژورناليسـم غـرب زده در روزنامه هـای زنجيـره ای بـا 
زيرپـا گذاشـتن اخـالق سياسـی، باعث بدبينـی مردم بـه رسـانه های داخلی 
می شـود؛ اين در حالی اسـت كه اسـاتيد فلسـفه اين جريان، در كنجی برای 
دانشـجويان خـود »فلسـفه اخـالق« قرقره می كننـد و به بيان نسـبی بودن 
اخـالق در هـر كـوی و بـرزن می پردازنـد. ايـن يـک بـام و دو هـوا مـردم را 
وارد نابسـامانی اعتمـاد بـه روزنامه هـا و نشـريه های داخلـی می كنـد و تـر و 
خشـک بـا هـم به فنـا می رونـد. از ايـن رو هنگامی كـه چند دقيقـه در كنار 
يـک كيوسـک روزنامه فروشـی تامل می كنی و رفـت و آمد مـردم را زير نظر 
می گيـری، شـايد برايت جذاب باشـد كه عده زيـادی از مردم، خسـته از بازی 
سياسـی هسـتند و ديگر حاضر نيسـتند كه پی گير رخدادهای سياسـی باشند 
و طبيعـی اسـت مردم، زمانی كـه اخبار سياسـی را از روزنامه ها و منابع داخلی 
پيگيـر نباشـند، از كانال هـای ديگـر دنبـال خواهنـد كـرد و اين جاسـت كه 
تحليل های اشـتباه سـرويس های بيگانه در قالب بی .بی .سـی و وی. اُ.اِ.ی و... 
القائـاِت خـود را بر منافع ملـی می چربانـد و آن گاه دود اين بـازی بی اخالقی، 

در چشـم همـه جريان هـای داخلی خواهـد رفت.

جهان بينی سياسی
بـاور ما بر اين اسـت كه بسـياری از مردم، خالف آن چه ديگـران می پندارند، 
سـهم چندانـی در دعواهـای سياسـی ندارند و تمايـل دارند كه مسـؤوالن در  
سـايه وحـدت رويـه و دور از بازی هـای سياسـی، كشـور را مديريـت كننـد، 
امـا متأسـفانه امـروزه پـس از نزديـک به سی سـال شـاهد حضـور پرتالش 
و انبوهـی از ليبرال هـا و نئوليبرال هـا در روزنامه های كشـور و اسـتفاده از اين 

فضـا برای پيشـبرد اهداف خويش هسـتيم.
واقعيـت ايـن اسـت كـه نمی  تـوان از وحدت سـخن گفت و سـنگ اختالف 
انداخـت و نمی تـوان سـخن از آشـتی گفـت و قهر كـرد. در داغ تريـن دوران 
بيـان نظريه »آشـتی ملـی« و در زمانـی كه تمام رسـانه های ليبرال كشـور، 
بـا ايـن كليـدواژه به دنبـال مشـروعيت زايی برای يک فـرد خطـاكار بودند و 
تـالش می كردنـد اتهام هـا را از گـرده اش پـاك كننـد، يـک وزيـر، روزنامـه 
قـدس و خبرنـگارش را مـزدور خطـاب می كنـد و وزير ديگـری با عصبانيت 
بـا خبرنگار زن باشـگاه خبرنـگاران، برخورد فيزيكی می كنـد و...؛ و اين حد از 
اسـتانداردهای دوگانه در اردوگاه اصالح طلبی و اعتدال، اخالِق طرفداران شـان 
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را نيـز در دازمـدت خـراب می كند.
و اين چنيـن اسـت كه وقتی تيترهای بی مهابای روزنامه های زنجيـره ای را در 
كنار سـخن مدير مسـؤول روزنامه شـرق قـرار می دهيم كه بايـد برجام بزك 
می شـد تـا مـردم فشارشـان را از دولـت كم كنند و از سـوی ديگر، تمسـخر 
منتقـدان و عتاب هـای فراوانی كه در مطبوعات مدعی آزادی و ليبراليسـم به 
ايـن افـراد شـد، صغرا و كبرای اسـتداللی اسـت كـه نتيجـه اش توهين ها و 
صحبت هـای برخـی مسـؤوالن دولـت يازدهم به منتقـدان و قربانی شـدن 

اخالق شـده است.

دلواپسان و تندرو
ايـن روزهـا روزنامه هـای مدعـی آزادی بيان، پياده نظام لشـكری هسـتند كه 
نـوك توپخانـة خـود را از دشـمن آن سـوی مرز به سـوی نيروهـای انقالبی 
برگردانـده اسـت؛ از اين رو بـا انعكاس ديدگاه های مسـؤوالن و وزيران درباره 
ايـن جريـان و نيز بـا ارائه تحليل، مصاحبه، يادداشـت، مقاله و گزارش سـعی 
در برچسـب زدن بـه جريان انقالبـی دارند؛ از ايـن رو هنگامی كه با مخالفان 
جريـان منتقـد دولـت صحبـت می كنيـم، كم تـر متوجه نـگاه عقالنـی اين 
جريـان می شـويم و بيش تـر تالش دارند تا با برچسـب و سـر و صـدا، جلوی 

گفتمـان انقالبـی را بگيرنـد. در چند نمونه ذيـل دقت كنيد: 
»همايش دلواپسـان در دانشـگاه تهران از رمـق افتـاد«.2 »در دوران مذاكرات 
و اجـرای برجـام، تندروهـا تنهـا بر يک موضوع تاكيد داشـتند كـه ايران تنها 
امتيازدهنـده ايـن مذاكرات بـوده و آمريكايی ها زير تعهداتشـان خواهند زد«.3 
»مخالفـان هـم تيغ حمله به دولـت را تيزتر می كردند. آن هـا مدعی اند دولت 
با توافق هسـته ای راه دسترسـی غرب به خواسـته هايش درباره ايران را كوتاه 
و آسـان كـرده اسـت. نـگاه ضـد برجامی اين دسـته كـه در حلقـه نيروهای 
فكـری برخی از نامزدهای حاضر در صحنه انتخابـات جای گرفته اند در قالب 
حمـالت تنـد سـه نامـزد اصول گرا به دسـتاوردهای سياسـت خارجـی دولت 
بـروز يافـت.«4 »كار بـه جايـی رسـيده كـه ديـدار وزيـر اطالعات بـا احزاب 
مختلـف هـم مـورد سـؤال تندروهـای بهارسـتان قـرار می گيـرد«.5 »اين به 
معنای آن نيسـت كه فشـار تندروهـا باعث تغيير نگرش ميانه رو ها و تسـليم 
آنان در مقابل خواسـته های غيرمنطقی شـود. رئيس دولت بيدی نيسـت كه 

بـا اين بادها بلـرزد«.6
بـا مروری اجمالی به تيترها و مطالب نشـريات غـرب زده و مدعی درمی يابيم 
كـه جريان سـازی روزنامه هـا در ايـام مذاكـرات هسـته ای با آمريكا بـه دنبال 
چـه فضايـی بـود و نتايجش امـروز در زندگی مردم ملموس تر شـده اسـت و 

هيچ اسـتداللی بهتـر از اوضاع اقتصـادی امروز، گواه ناكارآمدی نيسـت.
حـال می تـوان به آسـانی تحليل كرد كـه امروز اخالق سياسـی ديگـر به آن 
معنـای اسـالمی به كار نمی رود، بلكـه در پارادايم »اخالق نسـبی« جای دارد 
و از ايـن رو از ديـدگاه اينان دروغ در برهه مذاكرات برجام هيچ اشـكالی ندارد؛ 
چـرا كـه دولـت بايـد با موفقيـت از گردنـه بيرون بيايـد و رسـانه های مدعی 
آزادی و اعتـدال و اصالحـات بـه جای بررسـی ابعاد علمی نـگاه مخالفان به 

يـک اتفـاق ناگوار سياسـی، به تخريـب می پردازند و آن چه يافت می شـود 
اخالق حرفه ای اسـت.

نتيجه
بـا مروری اجمالی بـر روزنامه های مدعی، مسـتقل نبودن اين رسـانه های 
زنجيـره ای و وابسـتگی آن هـا بـه مافيای سياسـی، نفتـی و ارتباطی عيان 
اسـت؛ از هميـن روسـت كـه صداقـت در گفتـار را فـدای هـر سياسـت 
منفعت طلبانـه ای می كننـد و ايـن موجـب می شـود كـه مـردم بـا بحران 
روبـه رو شـوند؛ بحرانـی كـه از بازی هـای مالـی ـ سياسـی سرچشـمه 
می گيـرد و ريشـه واقعـی نـدارد. در مقابـل اين جريان اسـت كه بايسـتی 
پرسـيد: شـيوه مبـارزه بـا ايـن روزنامه هـا بايـد بـر چـه مبنايی باشـد تا به 
جـای بايكـوت مخالفان و تخريب منتقـدان، در واقع نمايی بكوشـند و اين 
مقـدار از دروغ را چاشـنی يـک حقيقـت نَنمايند. خطر چنين نشـريه هايی 
در درازمـدت ايـن اسـت كـه بـه ميزانی چشـمگير بدبينی ايجـاد می كنند 
و بـه جـای تالش برای رسـاندن مـردم به بلوغ سياسـی، آن ها را بـه افراد 
جناح گـرای بی تأمـل و فريب خـورده تبديـل می كنند كه به آسـانی تسـليم 
عمليـات روانی دشـمن می شـوند و در انتخاب هـای خود اشـتباه می كنند.
به واقـع بـا مطالعـه اظهـارات روزنامه های مختلفی كـه ارائه شـد، می توان 
بـه ايـن نكتـه رسـيد كه يـک وزيـر، روزنامه نگار منتقـد را خائـن و نان به 
نـرخ روزخور قلمداد می كند و مسـؤولی ديگر، دلواپسـی را جـرم می پندارد، 
وزيـر ديگـری می كوشـد تـا لـب و دهـان منتقـد را ببوسـد و در نهايت با 

دسـتان رئيس جمهـور مردمی! بـه جهنم راهنمايی شـود.
اگـر روزنامه نـگار بـه جای اسـتفاده از توهين و برچسـب، دسـت بـه دامن 
اسـتدالل شـود و به جای سـياه نمايی، روشـنگری كند و هنگامه عقالنيت 
را نـه بـا بـازی جريانی كه به دسـت تفكر بسـپارد، آن گاه می توان درسـت 
قضاوت كرد و ديگر خسـارت عظيم، افتخار تلقی نمی شـود. چه سـاده لوح 
برخـی مردمان بودند كه تصور می كردند درسـايه ارتبـاط با آمريكا می توان 
دالر را بـه هـزار تومـان برگرداند. درواقع بايد گفت چـه دون روزنامه نگارانی 
كـه تـالش داشـتند تا مـردم را فريب دهنـد و بعـد از چند سـال در مقابل 
دوربيـن بگوينـد كـه مجبور بوديـم تا برجـام را بزك كنيم و بـه آن احتياج 

داشتيم.7

پی نوشت ها
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7. گفت وگوی رحمانيان با حسين دهباشی در برنامه خشت خام

اگر روزنامه نگار به جای اسـتفاده از توهین و برچسـب، دسـت به دامن استدالل شود و به جای سیاه نمایی، روشنگری کند و هنگامه عقانیت را نه 
با بازی جریانی که به دسـت تفكر بسـپارد، آن گاه می توان درسـت قضاوت کرد و دیگر خسارت عظیم، افتخار تلقی نمی شود. 

http://kayhan.ir/fa/news/92026
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سربازان کوچك کارگزاران آينده
فاطمه سجادی

نقش انیمیشن در اخالق مدیران آینده

»هـزاران میلیـون نفـر از مـردم جهان احتماال هیـچ گاه در ایاالت متحـده آمریکا قدم نگذارند؛ اما به لطف کار شـما، آن ها قسـمت کوچکی 
از چیـزی کـه کشـور مـا را منحصر به فـرد می کند، تجربـه خواهند کرد. آن هـا شـماری از ارزش های ما را یـاد گرفته اند. مـا فرهنگ دنیا 
را توسـط شـما ترسـیم کرده ایم. داسـتان هایی کـه ما تعریف می کنیـم ارزش هـا و آرمان هایمان را انتقـال می دهند که گویـای متفاوت بـودن ما، قدرت 
پیروزیمـان بـر مشـکالت و خالقیت مـان اسـت، که همه جزئی از DNA ماسـت. شـما به سـاختن فرهنگ جهانی بـه صورتی که جهـان را بهتر می کند، 
کمـک کرده ایـد... جوان هـای تمـام کشـورها در سراسـر جهان ارتباط و وابسـتگی نزدیکی نسـبت به مردمی که شـبیه آن ها نیسـتند و یا حتـی از آن ها 
می ترسـیدند ]ولـی آن فرهنـگ و پیشـرفت را دارنـد[ پیدا خواهند کرد و ناگهان متوجه می شـوند چقدر شـبیه آن ها هسـتند که این یکـی از قدرت های 
هنـر و آن چیـزی اسـت که شـما انتقال می دهید.«1 این ها سـخنان بـاراک اوباما، رئیس جمهور پیشـین آمریکا، در جمع کارکنان شـرکت انیمیشن سـازی 
دریم ورکز اسـت. وی افزون بر اشـاره به تاثیر ژرف انیمیشـن در فرهنگ سـازی، به اسـتفاده ابزاری غرب از این رسـانه فرهنگی در مسـیر تثبیت سـلطه 
خـود بـر جهـان اعتـراف می کند. آن چه در ادامه می آید اشـاره ای گذراسـت به نمونه هایی از گام های برداشـته شـده برای تحقق سـلطه در انیمیشـن که 

در امـر مهـم حکومـت داری تاثیرگذار اسـت. در ذیـل نمونه هایی از پویانمایی های شـاخص را به اجمال بررسـی می کنیم.

اشـاره
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آينده سازان در خطرند
مخاطـب اول و اصلـی انيميشـن، كـودكان هسـتند. روانشناسـان معتقدنـد 
»بهتريـن روش بـرای آموزش رفتـار جديد به كودك« نشـان دادن رفتار مورد 
نظـر بـه اوسـت. به باور ايشـان، پـس از آن كـه توانايی يادگيری مشـاهده ای 
بـه حـد كمـال رشـد كـرد، كسـی قـادر نخواهـد بـود مانع ديگـران شـود تا 
آن چـه را كـه می بيننـد، يـاد نگيرنـد.2 بايـد در نظـر داشـت كـه يـک بُعـد 
كاركـرد رسـانه، بازنمايـی واقعيـت موجود اسـت؛ امـا بُعد ديگـر و مهم تر آن، 
هنجارسـازی اسـت. با توجـه به اسـتعداد باالی كـودكان در يادگيـری، الزم 
اسـت كـه موضـوع مورد فراگيـری آنان از رسـانه، كانون توجـه و اهتمام قرار 
گيـرد. در نظـر گرفتن اين نكته كه كـودكان امروز، نبض تپنده، آينده سـازان، 
مديـران، واضعـان قانـون و سياسـت گذاران آتـی جامعه هسـتند، اهميت اين 
مسـاله را دو چنـدان می كنـد. همسـويی آن چـه كـودك از رسـانه می آمـوزد 
بـا فرهنـگ و رسـوم بومـی جامعـه اش، می توانـد موجـب تثبيـت و تقويـت 
بنيـان كشـور و جامعـه اش شـود؛ اما تعـارض ايـن دو، جز به تغييـر هويت يا 
اضمحـالل سـنت و فرهنـگ جامعـه نمی انجامد؛ چـرا كه فرد، تحـت تاثير 
عوامـل جامعه پذيـری، تعريفـی از خـود دارد كـه قطعا مغاير با تعريفی اسـت 
كه از رسـانه به دسـت مـی آورد. مولـود اين تعارض، موجـودی عجيب الخلقه 
و پرتناقـض اسـت كـه نه ظاهرش معرف هويت اوسـت و نه خط مشـی و نه 
حتـی چارچـوب فكـری اش! به راسـتی حاكميـت چنين فردی بـر جامعه چه 

پيامدهايی خواهد داشـت؟
اميـر مؤمنـان، علـی عليه السـالم، در بيانـی حكيمانه بقای ملـک و حكومت 
را در پاسداشـت و حفـظ اصـول اساسـی آن می دانند و می فرمايند: »يسـَتَدلُّ 
علـی إدبارِ الـُدَوِل بأربٍَع: تَضييِع األصـول...«3. اصول مذكور كـه تباه كردن آن 
به سـقوط و تباهـی حكومت می انجامد، در هر حكومتـی با توجه به فرهنگ 
و سـنت آن مشـخص می گـردد. عبـور از اصول يـا به عبارتی خـط قرمزها و 
قوانيـن و چارچـوب كلی، ثبات، اسـتقالل و امنيت جامعـه را در معرض خطر 

قـرار می دهد.

آزادی خواهی يا عصيان
»رالـف خرابكار« شـخصيت يک بازی ويديويی اسـت. اين كاراكتـِر خرابكار 
و چكش دسـت، موظـف اسـت سـاختمان ها را تخريـب كنـد تـا چهـرة 
خوب)گودمـن( بـازی كه »فيليكـس« نام دارد از راه برسـد و خرابـكاری او را 
تعمير و اصالح كند. »رالف« كه از اين رويه خسـته شـده اسـت و می خواهد 
همچـون »فيليكس« محبوب و صاحب مدال باشـد، قواعد بازی را شكسـته 
ديگـر در نقـش خـود حاضر نمی شـود. او بـرای به دسـت آوردن يـک مدال، 
راهی سـرزمين بازی های ويديويی می شـود. تخلف »رالف« از قوانين و ورود 

بی برنامـه اش بـه محيـط بازی های ديگـر، بازی هـا را دچار خرابـی و اختالل 
در دسـتورالعمل می كنـد. در نهايـت هـم بـا همـكاری دوسـتانش اوضاع به 
حالـت عـادی بـاز می گردد. »رالـف« بی آن كـه متوجه سـرزنش و يا عقوبتی 

گـردد، به مطلـوب خود كه »كسـب محبوبيت« اسـت می رسـد.

در انيميشـن »گيسـوكمند« شـخصيت اصلـی داسـتان؛ يعنـی »راپونـزل« 
فرزنـد پادشـاه، دختـری نوجوان اسـت كه بـه دليل داشـتن نيـروی جادويی 
حيات بخـش، در دوران نـوزادی، به دسـت پيرزنی بدسرشـت به نـام »گاتل« 
دزديـده می شـود. پيـرزن بـه منظـور اسـتفاده از نيـروی جادويـی »راپونزل« 
بـرای جـوان مانـدن، او را در برجـی زندانـی كرده اسـت. دختـرك كه گمان 
می كند دختر »گاتل« اسـت؛ به دليل دنيای ترسـناكی كه مـادرش برای وی 
ترسـيم كـرده اسـت، تاكنون از بـرج خارج نشـده؛ ولی اكنون كه پا بـه دوران 
نوجوانـی گذاشـته، كنجكاو اسـت جهـان خـارج را تجربه كنـد. روزی »فلين 
رايدرِ« راهزن كه تاجی را از قصر پادشـاهی دزديده اسـت، وارد برج می شـود 
و بـه اسـارت »راپونـزل« در می آيـد. »راپونـزل« در قبـال بازگرداندن تـاج، از 
»رايـدر« می خواهـد كه راهنمای او در سـفر به خارج از برج باشـد. »راپونزل« 
بـر خالف خواسـت مـادرش از بـرج خارج می شـود، دنيـای بيـرون را تجربه 

می كنـد، واقعيـت را كشـف و مسـير زندگـی اش را می يابد.

»مريدا« دختر پادشـاه وايكينگ ها، شـخصيت محوری انيميشـن »شـجاع« 
اسـت. او بر خالف سـنت ها می خواهد آزاد باشـد. او تيراندازی و اسب سـواری 
می كنـد و حاضـر نيسـت بـر اسـاس سـنت مرسـوم زيـر بـار ازداوج بـرود. 
»مريـدا« در جنـگل با جادوگری روبه رو می شـود و بـرای ايجاد تغيير در تفكر 
مـادرش، معجونـی از جادوگـر طلـب می كند. معجـون جادوگر، مـادر مريدا و 
برادرانـش را بـه خرس تبديل می كند. كشـمكش داسـتان، مبتنـی بر تالش 
»مريـدا« بـرای بازگردانـدن اوضـاع به حالت عادی اسـت كـه در نهايت هم 



136

35
ره  

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

موفـق می شـود. در پايان فيلم، مادر با پذيرش خواسـت مريـدا از مواضع خود 
دسـت می كشد.

»در جسـتجوی نمـو« روايـت زندگـی يک دلقک ماهـی به همـراه فرزندش 
»نمـو« اسـت. »مارلين« بـه منظور حفظ جـان »نمو« از خطـرات موجود در 
اقيانـوس، پيوسـته ملـزم بودن به قوانيـن را بـه وی متذكر می شـود و آنی او 
را تنهـا نمی گـذارد. سـختگيری های مدام او »نمـو« را بر آن مـی دارد تا برای 
اثبـات توانايی هـای خـود وارد آب های آزاد شـود. اين اقدام بـا گرفتاری اش به 
دسـت انسـان ها همراه می شـود. مارلين با تحمل سـختی های بسـيار تالش 
می كنـد تـا خـود را بـه فرزنـدش برسـاند و او را برهانـد. تالش هـای متقابل 
پـدر و فرزنـد بـه آزادی »نمـو« و بازگشـتش بـه آغوش پـدر می انجامـد. در 
نهايت »مارلين« از سـخت گيری های گذشـته اش دسـت برمی دارد و »نمو« 

اسـتقالل می يابد.
در انيميشـن هايی كه ذكر شـد، شـخصيت محوری و قهرمان داسـتان در پی 
كسـب تجربه، ايجاد تغيير و يا اثبات خود پا بر روی قوانين می گذارد، با پشـت 
سـر گذاشـتن خـط قرمزهـا و عبـور از آن هـا، محدوديت هـا و مرزهـا را در هم 
می شـكند و بـه آن چـه مطلوب خود اسـت دسـت می يابـد. اين قانون شـكنی 

در انيميشـن ها ناپسـند نيسـت؛ بلكه در نهايت افزون بر همراه سـاختن ديگر 
شـخصيت ها با خـود تاييد مخاطب را نيز بر می انگيزاند. سـازندگان انيميشـن 
بـرای توجيه اين سركشـی، معموال قوانيـن را متحجرانه، ظالمانه و غيرمنطقی 
بـه تصويـر می كشـند. اين در حالی اسـت كه قوانيـن و خط قرمزهـای مذكور 
بـه خـودی خود متصف بـه اين ويژگی ها نيسـتند. نگرانی های يک پـدر برای 
حفـظ جـان فرزندش، تمسـک يک مـادر به سـنت های قومی كـه تنها عيب 
آن هـا ناسازگاری شـان بـا روحيـات قهرمان اسـت و يا شـخصيت پردازی برای 
يـک كاراكتـر بـازی به منظـور تنظيم يک برنامـه كه خروجی مطلوب داشـته 
باشـد، هيـچ كـدام ظالمانـه و غيرمنطقـی نيسـت؛ اما نمايـش ايـن قوانين به 
صورت اهرم فشـاری كه قهرمان را محدود و غمگين می سـازد، مخاطب را به 

همراهی با شـخصيت محـوری و طغيان وامـی دارد.
نمايـش سـنت ها و قوانيـن در قالب عوامـل محدودكننده و دسـت و پا گير و 
گاه در قالـب دروغ و نيرنـگ و از همـه بدتـر نفـی آن هـا، در حالی كه نماينده 
و سـمبل تمامی سـنن و قوانينند، مخاطب را به تبری جسـتن از تمسـک به 
چارچوب هـا می كشـاند. چه بسـا كه او گمـان كند در پس هر قانون، سـنت و 
اصلـی، خودخواهـی و منفعت شـخصی فردی يا گروهی نهفته اسـت. در اين 
زمينه انيميشـن های ديگری چـون »زوتوپيـا«، »موالن«، »چگونـه اژدهای 
خـود را تربيـت كنيـم«، »عصـر يخبنـدان 4«، »كارخانـه هيـوال«، »هتـل 
ترانسـيلوانيا«، »شـازده كوچولـو )2015(«، »پوكاهانتس«، »پـری دريايی«... 

نيز مضمونی مشـابه دارند.

رفاقت با گرگ
يكی از اصول اساسـی دين اسـالم دشمن شناسـی اسـت. در دشمن شناسـی 
قرآنـی، دشـمن هميشـه دشـمن اسـت و مومنـان از دوسـتی با دشـمن منع 
شـده اند: »يـا أيهـا الَّذيـن ءاَمُنـوا ال تَّتِخـُذوا َعـُدّوی و َعُدّوُكـم أولِيـاء ُتلقوَن 
إليهـم بالَمَوّدة...«4. اسـالم دين خشـونت و عدم مدارا نيسـت؛ بلكـه آن زمان 
كه دشـمن دسـت از دشـمنی بردارد و آن چه را كه مايه دشـمنی اسـت كنار 
بگذارد، اساسـا ديگر دشـمن نيسـت. در دين اسـالم تنها مايه افتراق دوسـت 
از دشـمن، حـق و ايمـان بـه خـدا و عمل صالـح و ناصالح رسـول اسـت؛ در 
نتيجـه هيـچ گاه امكان ايجاد پيوند آشـتی ميـان حق و باطل، نـور و ظلمت و 

كفـر و ايمان وجـود ندارد. 
در انيميشـن »در جسـتجوی نمـو« شـاهد كوسـه ماهيانی هسـتيم كـه بـا 
گياه خـواری بـه دنبال دوسـتی بـا ماهيان ديگر هسـتند. همين نوع دوسـتی 
را در انيميشـن »داسـتان كوسـه«، »دور دنيا در 50 سـال« و »غذای دريايی« 
هـم شـاهد هسـتيم. انيميشـن های »زوتوپيـا«، »ماداگاسـكار«، »پيمـان 
حيوانـات«، »سـياه گوش گمشـده« و »دنيای وحش« نيز دوسـتی و زندگی 
مسـالمت آميز حيوانـات وحشـی را روايت می كننـد. اين نوع دوسـتی، از قبيل 
آشـتی پس از قهر نيسـت كه با كنار گذاشـتن اختالفات حاصل شـود؛ بلكه 

دوسـتی این دشـمنان فقط و فقط در سـایه فراموش کردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقاید و باورهایشـان محقق می شـود. به همین 
دلیل، اسـام دوسـتی با دشـمنان را منع کرده اسـت؛ چراکه این دوسـتی به قیمت عقب نشـینی و دست شسـتن از باورهایی اسـت که مرز 

میان مسـلمانان و دشـمنان را معین می کند. امحاء مرز میان مسـلمانان و دشـمنان؛ یعنی اسـتحاله اسام.
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كنـار گذاشـتن ويژگی هـا و غرايزی اسـت كه هر يک به منزله جزئـی از ذات 
و هويت شخصيت هاسـت!

اجـداد مـا از ديرباز برای آموزش مسـائل و نـكات اخالقی، از تمثيل و حكايت 
اسـتفاده كرده انـد كـه در بعضـی از آن هـا حيوانـات بازيگران اصلی هسـتند. 
حكايت هايـی را كه شـخصيت حيوانـی دارنـد اصطالحاً »فابـل« می گويند. 
ويژگـی اصلـی شـخصيت ها در اين نـوع حكايـت، تمثيلی بودن آن هاسـت. 
شـخصيت های تمثيلی، شـخصيت های جانشـين شـونده اند؛ يعنی حيوانات 
جانشـين انسـان يا فكـر و خلق و خو يا مفاهيـم مورد نظر نويسـنده و آورنده 
حكايـت شـده اند. گـرگ بـه جـای فـرد خونخـوار می نشـيند، بوزينـه مظهر 
نادانـی، زشـتی  و بی شـرمی و شـخص مقلـد اسـت، جغـد مظهـر جهالت و 
كـوری و شـومی اسـت و... . شـخصيت ها هـم خـود را نشـان می دهنـد هم 

چيزی ديگـر را.5
در تعريـف فابـل در فرهنـگ اصطالحات ادبـی »مارتين گری« آمده اسـت: 
»فابـل، حكايـت كوتاهـی اسـت مشـتمل بـر يـک درس اخالقی آشـكار و 
شـخصيت های آن حيواناتـی هسـتند كـه شـبيه انسـان عمـل می كننـد«.6 
همچنيـن در فرهنگ اصطالحات ادبی جهان می خوانيـم: »در فابل، حيوانات 
مطابـق بـا طبيعـت خـود عمل می كننـد. جـز آن كه سـخن می گوينـد«.7 از 
مجمـوع آن چـه گفته شـد چنيـن برمی آيد كه اسـتفاده از شـخصيت حيوانی 
بـرای انتقـال يک مفهوم امری متداول می باشـد؛ اما انيميشـن های مذكور از 
جنس فابل و برای انتقال مفاهيم اخالقی نيسـتند؛ بلكه نمونه ای فروكاهش 
يافته از جامعه انسـانی و حامل پيامی سياسـی اسـت و آن هم پيوند دوسـت 

و دشـمن است.
تصور شـير، ببر يا پلنگی كه مفترس نباشـد غيرممكن اسـت. همچنين است 
تصـور دوسـتی دشـمنانی كه با يكديگر اختـالف ايدئولوژيـک دارند و همين 
بـه دشمنی شـان انجاميـده اسـت. بـه عبارتـی ديگر، دوسـتی اين دشـمنان 
فقـط و فقـط در سـايه فراموش كردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقايد و 
باورهايشـان محقق می شـود. به همين دليل، اسـالم دوسـتی با دشـمنان را 
منع كرده اسـت؛ چراكه اين دوسـتی به قيمت عقب نشـينی و دست شسـتن 
از باورهايی اسـت كه مرز ميان مسـلمانان و دشـمنان را معين می كند. امحاء 

مرز ميان مسـلمانان و دشـمنان؛ يعنی اسـتحاله اسالم.

كوتاه سخن اين كه...
جهانـی شـدن فراينـدی اجتماعی اسـت كه از مدت هـا پيش آغاز شـده و رو 
بـه گسـترش اسـت و در آن قيدوبندهـای جغرافيايـی كه بـر روابط اجتماعی 
و فرهنگـی سـايه افكنـده اسـت از بيـن مـی رود. بـر حسـب نظريه هـای 
جهانی شـدن در دنيـای كامـال جهانی شـده، گويـا عمدتـا يک جامعـه و يک 
فرهنـگ در سراسـر سـياره زميـن مسـتقر خواهد شـد.8 جامعه شناسـان اين 
وضعيـت را بـه از دسـت دادن شـهروندی، دولـت و گروه بندی هـای ملـی 
پيشـين وصف می كنند. تنها راه برون رفت از روند جهانی شـدن و نپيوسـتن 
بـه آن، حفـظ فرهنـگ و نظـام سياسـی جامعـه اسـت كـه اين مهـم جز با 
التـزام بـه اصـول اساسـی و فكری ـ عقايـدی ممكـن نخواهـد بود. التـزام به 
قانـون خواه بشرنوشـت باشـد يا حكـم االهی، ضامـن حيات و ثبـات جامعه 
اسـت. اگـر كـودكان مـا نياموزنـد كه بـه اصـول و چارچوب ها پايبند باشـند، 
در آينـده خود مسـير پذيرش سـلطه غـرب را همـوار خواهند سـاخت. آن چه 
از تماشـای انيميشـن های غربـی عايد كودكان می شـود تسـاهل نسـبت به 
دشـمن و رواداری قانـون شـكنی اسـت تا  جايی كـه خود به آسـانی مرتكب 

می شـوند، بـی آن كـه آن را قبيح بشـمارند.
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رابطه اخالق و سياست 
يكـی از وجـوه فرهنـگ، فرهنـگ سياسـی جامعـه اسـت كـه می توانـد ابعاد 
مختلفی داشـته باشـد. يكی از اين ابعاد، رفتار و اخالق سياسـتمداران و مديران 
و روش سياسـی آنـان در جامعه اسـت. »در نظريه يگانگی و وحـدت )اخالق و 
سياسـت(، هم روش سياسـی و هم غايت سياسـت بايد اخالقی باشـند. روش 
سياسـی می  توانـد اموری همچـون اخـالق زمامـداران و كارگزاران سياسـی و 
روش رسـيدن بـه قدرت سياسـی و حفـظ آن، رعايت حقوق مـردم و اجتناب از 
سـتم را شـامل شـود. از نظر غايت، رعايت اخالق فردی و سياسـِت اخالقی و 

اخـالق جمعـی، هر دو، كمال و سـعادت فـرد يا جامعه اسـت.«2 
پای بنـد نبـودن يـک نظـام بـه ارزش هـای اخالقـی، بحران های متعـددی را 
موجب می  شـود كه می توانند زمينه های سـقوط و فروپاشـی آن نظام را فراهم 
سـازند. »پس از رنسـانس و به ويژه ظهور ماكياولی، سياسـت، تغيير موضوع و 
هـدف داد. در ايـن وضعيت جديد، آن چه مهم اسـت ابزار اسـت و تنها »قدرت« 
موضوع سياسـت تلقی می  شـود و نه فضيلـت، خير، عدالـت و اخالق. به تعبير 
لئواشـتراوس، فلسـفه سياسـی بـا ماكياولی، بـه كژراهـه مـی  رود و از آن پس، 

موضوع سياسـت، تنها قدرت اسـت.«3 

تعامل رسانه با سياست
در رسـانه های جديـد بـه دليـل هزينـه سـنگين راه انـدازی و ساختارسـازی 
تلويزيـون يا شـبكه ماهواره ای، وابسـتگی رسـانه ها به قدرتمنـدان، ثروتمندان 
و سياسـتمداران و مافياهـای بين المللـی بيش از گذشـته شـده اسـت. به دليل 
تسلط گفتمان سياسی بر گفتمان رسانه، كاركرد رسانه در منازعه قدرت، تابعی 
از سـاختار قـدرت و منافـع بازيگـران اسـت. به واقع تسـلط بر رسـانه ها، قدرت 
چشـمگيری را در اختيار بازيگران صحنه سياسـت قرار داده است به گونه ای كه 
بـه تغييـر باورهـا و نگرش ها و يا شـكل دهی بـه افكار عمومی اقـدام می كنند.
به اعتقاد والتر ليپمن4، روشـنفكر تاثيرگذار در حوزه عمومی در قرن بيسـتم كه 

بـرای كارش از تجربـه  جنـگ جهانی اول الهـام گرفته بود، می تـوان افكارعمومی، 
گرايش هـا و عقايـد را كنتـرل كرد و به اصطـالح ليپمن، می تـوان »رضايت، توليد 
كـرد«. طبـق نظريـه توليـد رضايـت والتر ليپمـن، رسـانه ها نه تنها پيـام نخبگان 
سياسـی حاكـم و مسـلط را منتقل می كننـد، بلكه چيزی جـز ابزار قدرت نيسـتند؛ 
بنابرايـن وضعيـت موجود را تأييد می كنند. به همين دليل اسـت كه در رسـانه های 
عصـر مـدرن و پسـت مدرن، كم تـر رسـانه ای را بـه معنـای واقعـی مسـتقل از 

سـرمايه داری جهانی داريم.
ايـن نـوع نگاه، نگاه اغواگرايانه ای اسـت و طبق آن، مردم بايد اغوا شـوند؛ زيرا قابل 
اعتمـاد نيسـتند و انسـان چيزی جـز مصرف كننده، احمق و شـرور نيسـت. به واقع 
»دولت هـا مـردم را بـه نوعـی ارزش هـا و اخالقيـات سـاختگی عـادت می  دهند و 
مـردم نيـز به تدريج به شـبه ارزش ها عـادت كرده و گمان می  كنند كـه آن ها اصيل 

و واقعی انـد«.5
فرهنـگ مـدرن، فرهنگـی آكنـده از رسانه هاسـت. »رسـانه های عامه پسـندی 
چـون سـينما، تلويزيـون، روزنامه هـا و مجـالت از وجوه اصلـی زندگی روزمـره در 
مدرنيتـه اخيـر بـه شـمار می آيند. ايـن رسـانه ها نقش خطيـری در شـكل دادن به 
پندارهای افراد درباره جهان پيرامونی شـان داشـته اند.«6 سـينما از جمله رسانه هايی 
اسـت كـه می توانـد در جهت تغيير و كم رنـگ كـردن ارزش ها، نقش ويـژه ای ايفا 
كنـد، هنجارهايی را ناهنجار كنند و بالعكس. »سـينما با زمينـه اجتماعی اش رابطه 
تنگاتنگ دارد«7 بنابراين تمركز روی ناخودآگاه ذهن از راه رسـانه ها از جمله سـينما 
صـورت می گيـرد؛ شـايد به طور مسـتقيم تأثيـری بر تسـخير ذهن و قلـب مردم 
نداشـته باشـد؛ امـا می تواند گرايش هـا و افـكار و ارزش های انسـان را شـكل دهد 
و بـرای مديريـت و كنتـرل وجـود آدمی دسـت روی عادت هـا و غريزه ها بگـذارد. 
بـرای حفـظ شـرايط و منافـع دولت هـای  به ويـژه هاليـوود،  سـينمای غـرب 
ليبرال سـرمايه داری غربـی مخاطبـان خـود را به عنـوان »خيـل عظيـم اكثريـت 
خامـوش« تغييـر ماهيت می دهـد و آن هـا را به »بـردگان مطيع سـرمايه داری« يا 

»شـهروندان خـوب غربـی« تبديـل می كنـد. 

 

سينماي غرب و فروپاشي اخالقي 
طاهره زاهدی

نقش سینماي غرب در تربیت و تخریب اخالقي مسئوالن و جامعه
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شيوه های اغوايی سينمای غرب 
ترويج ضد ارزش ها

غرب، نمايش سياسـت دروغ پردازانه و رياكار در بدنه قدرت طلبی ها را بارها دستمايه 
فيلم هـای خـود قـرار داده اسـت و بـا ترفندهـا و شـيوه های اقناعـی  اش در مباحث 
عمليـات روانـی، ايدئولوژی هـای نزديک به خـود را به مخاطبـان القا می كند. فيلم 
»دونده« به رسـوايی اخالقی يكی از سياسـيون آمريكايی در سـال 2010 می پردازد. 
در سكانسـی، همسـر »كالين« دربـاره علـت ازدواج با كالين بـه او می گويد: كالين 
قابليـت مـرد بزرگ شـدن را دارد و چنين بيـان  می كند كه »مرد بـزرگ! مردی كه 
قانـون تصويـب می كنـه! ايـن قوانين هميشـه خوب نيسـتند؛ مردم نياز به كسـی 
دارنـد كـه بهشـون بگه چـه چيز را به خاطر بسـپارند و چـه چيـز را فراموش كنند! 
مـردم بـه مـردان بزرگـی نيـاز دارند تـا از گمراهی نجاتشـون بـده و خـوب و بد رو 
نشونشـون بـده، چـون فقط مـرداِن بـزرگ می تونند ضعـف مـردم رو قابل تحمل 
كننـد.« در ايـن فيلم، همسـر كاليـن نه تنها فسـاد اخالقی همسـرش را می پذيرد؛ 
بلكـه از او بـه عنـوان مردی بزرگ كـه بايد مـردم را از گمراهی نجات دهد، تمجيد 
و دلجويـی می كند. شـخصی كه خودش دچار ضعف اسـت، بايـد ضعف های مردم 
را بـرای آن هـا قابـل تحمل كنـد! در نهايت نيز مردم فسـادهايش را به فراموشـی 
می سـپارند و او در انتخابـات پيـروز می شـود؛ مانند بسـياری از سياسـتمداران امروز 

غـرب و غربزده هـای داخلی! 

بهره برداری از ترس و اضطراب مخاطب
در فيلـم »سـگ را بجنبـان« برای انحـراف افـكار عمومی از فسـاد رئيس جمهور، 
رسـانه ها در جهـت تحميـق مـردم وارد ميـدان می شـوند. واقعيت هـا وارونـه جلوه 
داده می شـود؛ جنگـی خلـق می شـود؛ دروغ گويـی قبح خـود را از دسـت می دهد و 
يـک دزد، قهرمـان معرفـی می شـود و ايـن معرفی، چنـان واقعی به نظر می رسـد 
و همذات پنـداری بيننـدگان را برمی انگيـزد كـه مـردم كفش هـای خـود را نـه بـه 
احتـرام يـک سـرباز قهرمان وطـن، بلكه در حقيقت بـه احترام يک بزهـكار از پای 

درمی آورنـد و مراسـم باشـكوهی در خاكسـپاری يـک دزد برگزار می شـود! 

اغراق درباره قدرت
در فيلم »ديوان محاسـبات« افرادی كه كاله به سـر دارند، از قدرتی ماورای طبيعی 
برخوردارنـد؛ به گونـه ای كـه هـر دری را بـه هـر كجا كـه بخواهند بـاز می كنند! و 
همـه چيـز دركنتـرل آن هاسـت، از زندگـی خصوصـی تـا برنامه هـای كاری يک 
سياسـتمدار نيويوركی كه قصد دارد در انتخابات مجلس سـنای آمريكا شركت كند؛ 
شـيوه ای كه با اغراق درباره قدرت، مخاطب را در محيطی غيرواقعی، شـگفت  انگيز 
و پـوچ غوطـه ور می  سـازند. همچنين در فيلم هايی چون سـری »جيسـون بورن« 
و »جيمزبانـد« دربـاره تسـلط و قـدرت سـازمان های اطالعاتـی آمريـكا چنـان 
بزرگ نمايـی می شـود كـه مخاطب ناخـودآگاه دربرابـر هر عملی، احسـاس ناتوانی 
می كند. همچنين از جاسوسـان و قاتالن حرفه ای سـازمان های اطالعاتی غرب، با 
عنوان قهرمان و شـومن، پرده برداشـته می شـود. پيام اصلی اين گونه فيلم ها كه در 
سـطح اليه های ظاهری نيز نقـدی به برخی جنايت های اين گونه سازمان هاسـت، 

القای نااميدی در مخاطبان اسـت. 

فساد؛ جزو جدايی ناپذير قدرت 
در فيلـم »پدرخوانـده« شـخصيت »مايكل« نمادی از يک انسـان قدرتمند اسـت و 
هنگامی كـه او در منصـب قدرت قرار می گيرد به انسـانی جنايتكار تبديل می شـود و 
پدرش نيز هنگامی كه از قدرت فاصله می گيرد، ديگر جنايتكار سـابق نيسـت؛ بلكه 
انسـانی شريف است. در سكانسی كه »مايكل« با »كيت« در حال پياده روی هستند، 
»مايـكل« در وصـف پـدر خودش می گويـد »پدر من هيچ فرقـی با بقيه قدرتمندها 

ندارد، كسـايی كه مسؤول ديگرانند، مثل سـناتورها، رئيس جمهورها و...«.
فيلـم » نيمه مـاه مارس« درباره دسـتگاه انتخاباتی و سياسـی ايـاالت متحده 
آمريكاسـت كه پايه ها و بنيادش بر باج گيری، فسـاد و زدوبندهای سياسـی بنا 
شـده است و تسـلط خود را به رخ می كشاند. مشـاور تبليغاتی فرماندار موريس، 
بـرای ماندن در صحنه سياسـت و قـدرت، از فردی عدالت طلب فاصله می گيرد 
و بـرای سـرپوش نهادن بر مفسـده خود بـاج می دهد و به زدوبندهای سياسـی 
گـردن می نهـد. به واقـع در اين قبيـل آثار، بـه مخاطب چنين القا می شـود كه 
هـر چقـدر افراد از سـاختار قـدرت فاصله بگيرند، به همـان ميـزان ارزش های 
اخالقـی در آن هـا زنـده می مانـد و بـه هر ميزان كه به سـاختار قـدرت نزديک 

شـوند، ارزش هـای اخالقی در آن ها قربانی می شـود.

هدف، وسيله را توجيه می كند
در فيلم »تمام مردان شـاه« اقتباس »اسـتيون زيليان« در سـال 2006 از رمان 
»رابـرت پـن وارن«، ويلی اسـتارك فرماندار ايالت لوئيزيانا معتقد اسـت بعضی 
مواقـع بـرای انجـام كارها بايسـتی بـه اقداماتی دسـت زد كه شـايد بـا اصول 
اخالقی مغايرت داشـته باشد. اگر چنين نكنند، كاری انجام نمی شـود. از ديدگاه 

وی، هـدف وسـيله را توجيه می كند.
وجـه ايدئولوژيـک سـينمای غرب در سـايه انتقادهـای ظاهری به سياسـت با 
صراحـت بيش تـری بيان می شـود. وجه غالب اكثـر قريب به اتفـاق آثار غربی، 
سـينمايی، تبليغ ايدئولوژی آمريكايی اسـت كه اسـاس بسـياری از آثار هاليوود 
را شـكل می دهـد و ايـن انتقادهـای ظاهری، فريبـی بيش در عمليـات روانی 
نيسـت. اين گونـه فيلم هـا از طريـق شـكل دادن بـه ذوق و ترجيحـات مـردم، 
يكسان سـازی افـكار آنـان و افزايـش مصرف، باعث شـكل گيری يک دسـتی 
افـراد جامعه می شـوند كه طـی آن، مردم منافـع واقعی خـود را درك نكرده، به 
وضـع موجـود و نااليـق خو می گيرند، همچنيـن فاقد تفكر انتقادی می شـوند 
و منفعالنـه و ناآگاهانـه هـر آن چـه را كه مسـؤوالن ارائه می كننـد، می پذيرند.

در غرب با وجود اين كه بسـياری از سياسـتمداران آشـكارا درباره سياسـت های 
داخلـی و خارجـی دروغ می گوينـد و حتی مـردم از برخی زدوبندهای سياسـی، 
فريـب، ريـاكاری، تنبلی، بی اخالقی و ... سياسـتمداران آگاه می شـوند، به دليل 
بردگی مردم برای سـرمايه داری و كنترل شديد ذهن مردمان در عمليات روانی، 
مطالبـه ای جـدی صورت نمی گيـرد و مردم حاضر به تغيير و تحول نيسـتند و 
بـه وضـع موجـود راضی انـد؛ و يـا اگـر راضی نيسـتند، حـال و برنامـه ای برای 
تغييـر جـدی حكومت هـا ندارند؛ اگر اعتراضـی هم صورت بگيـرد در اليه های 
سـطحی و بالقوه باقی می ماند و به ثمر نمی نشـيند و يا مانند جنبش تسـخير 
وال اسـتريت به صـورت جدی خفه می شـود. اميد كه مردم در جامعة اسـالمی 
مـا مراقـب نفوذ رسـانه ها و شـبكه های ماهـواره ای و اجتماعی باشـند تا كم تر 

به اين آسـيب ها دچار شـوند.
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مفهوم روشنفكری

الزم اسـت قبل از تحليل و بررسـی جريان روشـنفكری سـينمای ايـران، به 
بررسـی مفهـوم و جريان هـای روشـنفكری در غـرب و ايران پرداخته شـود؛ 
مفهومـی كـه هويتی كامـال سـكوالر دارد و در نتيجه جهانی سـكوالر برای 
مخاطب می سـازد. بروز اين جهان اجتماعی در جريان روشـنفكری سـينمای 
ايران مشـخص است؛ چنان كه پارسانيا معتقد اسـت »روشنفكری، مهم ترين 
خصلت معرفت شـناختی مدرنيته اسـت. مدرنيته در طول چهارصد سال تاريخ 
خـود بـا تغييـرات و تحـوالت فراوانی قريـن بوده و بـه رغم اين تحـوالت و 
تاكيـدی كـه بر اصل تغييـر و تحـول دارد، در عميق ترين اليه هـای وجودی 
خـود از مبـادی و اصـول ثابتـی بهره مند اسـت. از جملـه اصول ثابـت آن در 
بعد هستی شناسـی، سكوالريسـم يـا دنيـوی و اين جهانی ديدن عالم اسـت، 
در بعـد انسان شـناختی امانيسـم و اصالت بخشـيدن به انسـان دنيـوی و اين 

جهانی اسـت و در بخش معرفت شـناختی، روشـنگری است.«2 
مفهـوم  دو  ايـران،  و  غـرب  در  اجتماعـی  معاصـر  جريان هـای  در 
»منورالفكـری« و »روشـنفكری« وجود دارد كه بحث هـای زيادی درباره 

تفاوت هـای ايـن دو مفهـوم وجـود دارد. منورالفكـری بـه نوعی انديشـه، 
مدلـی از تفكـر و يـا حتـی بـه يـک جريـان اجتماعـی و معرفتـی داللت 
می كـرد كـه از چهـار سـده قبـل در تاريخ مـدرن غـرب پديد آمـده بود و 
از مشـروطه بازتاب هـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود را در ايـران به دنبال 
آورده بـود ولـی روشـنفكری بـه نوعـی ديگر از انديشـه و يا حتـی جريان 
اجتماعـی داللـت می كـرد كـه در مقطعـی ديگر يعنـی از نيمـه دوم قرن 
نوزدهـم در تاريـخ اجتماعی غرب شـكل گرفته بود و در آغاز قرن بيسـتم 
عنـوان ويـژه خـود را پيـدا كرد، و اينک از دهه بيسـت شمسـی، يعنی بعد 
از جنـگ جهانـی دوم، پيامد هـای تاريخی آن در ايران بـروز و ظهور يافته 
بود.3 آن چه روشـن اسـت روشـنگری و روشـنفكری دو جريان معرفتی و 
اجتماعـی هسـتند كه يكـی از آن دو يعنی اولی، محيط بـر ديگری بوده و 
ديگـری يعنی روشـنفكری در مقطعی از جريان معرفتی نخسـت، فرصت 
بـروز و ظهـور يافته اسـت. اين دو جريـان در دنيای غـرب ضمن تعامل و 
ارتبـاط وثيقـی كه بـا يكديگر دارنـد، در تعامل طبيعی بـا تاريخ و فرهنگ 

اجتماعـی خود می باشـند.4 

 

فرهنگ ستيزي و هويت در
سيبل هنر هفتم

رفيع الدين اسماعيلی

تحلیـل جریـان سـینمای روشـنفکری بـا توجه به تنوع و نسـبیتی که در تعریف روشـنفکری وجود دارد، دشـوار اسـت. از ایـن جریان در 
سـینمای ایـران تعبیرهـای مختلفـی انجام می شـود کـه هیچ کدام حـد و مرز مشـخصی ندارد و هـر منتقد، تعریـف خاص خـود را دارد؛ 

تعبیرهایی مانند سـینمای متفکر، سـینمای روشـنفکری، سـینمای شبه روشـنفکری، سـینمای جشنواره ای، سـینمای مدرن، سـینمای هنری و... .

اشـاره

آثار مخرب سینماي روشنفکري در ایران
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سينما و روشنفكری
امـا اختـالف مفهوم روشـنفكری به هنر و سـينما نيز كشـيده شـده اسـت و 
گذشـت زمان بر متفاوت شـدن تعاريف سينمای روشـنفكری اثر داشت؛ زيرا 
سـينمای روشـنفكری به مرور زمـان بر اثر تحوالت جهانـی و ايران تغييراتی 
داشـت. در دهـه شـصت كـه سـينمای روشـنفكری متأثـر از آثـار اروپايی و 
بخصوص فرانسـه بود، سـينمای روشـنفكری مسـاوی بـود با برخـی آثاری 
كـه عمومـا اروپايـی هسـتند، بی مخاطبنـد، جشـنواره ای اند و عموما بی قصه 
هسـتند، چيـزی كـه ايـن روزها بيش تـر در گـروه »هنـر و تجربـه« جريان 
دارد، آثـاری كـه در دهـه شـصت تـا اوايـل دهـه هفتاد شـايد مهم ترينشـان 
فيلم هـای داريوش مهرجويی، عباس كيارسـتمی و بهرام بيضايی بـود. اما در 
اواسـط دهه هفتاد به ويژه از سـال 1376 در دوران اصالحات، روشـنفكران به 
سـاخت آثار سياسـی- بخصـوص كمدی های سياسـی- و فيلم هـای دختر/
پسـری و امثـال آن  روی آوردنـد كـه اين ها هم در ادبيات سـينمايی با عنوان 
»سـينمای روشنفكری« شناخته  شـدند، اما با سـری آثار قبلی تفاوت داشتند 
و مشكلشـان بيش تـر محتوايـی بـود نه فرمـی. اما امـروزه وقتی رسـانه ها از 
عنوان »سـينمای روشـنفكری« اسـتفاده می كننـد، مقصودشـان آن ديگری 
اسـت كـه در مقابل سـينمای انقالب و آثار كنونـی جريان انقالب قـرار دارد؛ 
يعنـی هـر آن چـه محصـول جريان روشـنفكری بـه معنـای جريـان مقابل 

انقـالب اسـت. به اين معنا شـايد چندان تفاوت نكند شـما فيلـم كمدی اين 
روزهـای مانـی حقيقی را ببينيد يا يک فيلم از عباس كيارسـتمی، چون همه 
اين هـا ذيـل عنـوان »سـينمای روشـنفكری« طبقه  بندی می شـوند. تفاوت 
روشـنفكری امـروز اين اسـت كه از بيـان روايت هـای كالن فرود آمـده و به 
روايت هـای خـرد و تحليـل زندگـی روزمـره می پـردازد؛ تقريبا همـان اتفاقی 
كـه در غـرب از مدرنيتـه به پسـت مدرن انجاميد. از اين حيث سـينمای اصغر 
فرهـادی، تازه تريـن و به روزتريـن روايـت از سـينمای روشـنفكری اسـت. او 
سـينمايی را جلوی چشـم ما می گـذارد كه محصول آن تبييـن و تبليغ نوعی 
زيسـت روشـنفكرانه و آسيب شناسـی آن در بطن زندگی روزمره اسـت و اين 

بـا گفتمان روشـنفكری در جهان فكـری معاصر همخوانی نزديكـی دارد.
برخـی نيز بازنمايی روشـنفكری در سـينمای ايـران را به دو شـكل می دانند؛ 
يكی فيلم هايی كه سـوژه و قصه آن ها بر سـاخته جهان روشنفكری و مسائل 
و دغدغه هـای آنـان اسـت كـه معمـوال در رده فيلم هـای هنری ـ فرهنگـی 
قـرار می گيـرد، نمونـه بـارز اين گونـه فيلم ها بی گمـان فيلم »هامـون« اثر 
داريـوش مهرجويـی اسـت و دوم آثـاری كه شـخصيت اصلی قصـه آن يک 
فـرد روشـنفكر به مفهـوم ارگانيک و حرفه ای اسـت. به هميـن دليل، برخی 
فيلم ها به اين دليل برچسـب روشـنفكرانه می گيرند كه فيلم سـاز، روشـنفكر 
شـناخته می شـود نـه لزوما خود فيلـم. بـرای نمونـه، كارگردانی چـون فرزاد 
موتمـن را می تـوان مثـال زد كـه كارگردانـی روشـنفكر شـناخته می شـود و 
»شـب های روشـن« او به عنوان يک فيلم عشـقی روشـنفكرانه مشهور 
اسـت، امـا بعد فيلمـی مثل »پوپـك و مش ماشـااهلل« را می سـازد كه 
فرسـنگ ها با سـينمای روشـنفكری فاصله دارد، اما به دليل اشتهار كارگردان 

به روشـنفكری، بـه همه فيلم هـای او روشـنفكری می گويند.5

عناصر اصلی سينمای روشنفكری در تخريب دين و اخالق
اصالت غرب

عنصـر مركـزی جريـان روشـنفكری، تقليـد از غرب و چه بسـا زاييـده غرب 
بـودن اسـت؛ به همين سـبب برخـی گفته اند روشـنفكر به جماعتـی اطالق 
می شـود كـه بايد هـا و يا بـه عبارتـی ارزش های عملـی زندگی خويـش را از 
نظام بينشـی و ارزشـی غربی كسـب می كند. شـروع سـينمای روشـنفكری 
در دهـه 1340، تحـت تاثيـر سـينمای فرانسـه و ايتاليـا بـوده اسـت و حتـی 
بسـياری از سـينماگران روشـنفكری ايـن دوره تحصيل كـرده غـرب بودنـد. 
شـاپور عظيمی در مقاله ای تبيين جامعی از اين موضوع دارد: »روشـنفكر بــه 
دليــل سرشت وجــودی اش، مايل است پرچمدار جامعه باشد. او نمی خواهد 
بی تفـاوت باشـد. پـس بايـد حركتـی  بكنـد . اما  چگونـه؟! چـه از ايـن حرف 
خوشمان بــيايد و چه نيايد؛ بايد بپذيريم  كه فضای روشنفكری در كشورمان 
تحت تأثير جــريان های روشــنفكری و بــه هر حال بااصالت غرب اسـت. 
بنابرايـن دغدغه هـای  وجـودی  يک  روشـنفكر فرانسـوی تا چه حـد می تواند 
از جــنس  دل مــشغولی های يک روشنفكر  چينی ، هندی يا ايرانی باشد. اگر 
بگوييم هم جنس است، پس شرايط اجـتماعی، زيـستی، فـرهنگی و سياسی 
آن كشـور  را  ناديـده  گرفته ايـم. روشـنفكری كـه در جامعه ای فئودال زيسـت 
می كند، نمی تواند دغدغه های يک روشـنفكر  اســير  در  چنگال سـرمايه داری 
را كـه بـا مدرنيتـه دسـت  و پنجه نـرم می كنـد، دريابد؛ زيـرا او هنوز شـرايط  
اجــتماعی  آن  روشـنفكر دوران سرمايه داری را طــی نــكرده است. بنابراين 
اگـر تشـابهی در افـكار اين دو  سـنخ  روشـنفكر مشـاهد كرديـم، ناگزير بايد 
فكـر كنيـم كـه يكـی اصالـت دارد و ديگـری نه . روشـنفكر  به تبع سرشـت 
روشـنفكری اش مايل اسـت پرچمدار جامعه  خويش بــاشد. حال تصور كنيد 
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روشـنفكری  را  كـه جامعـه اش درگير نظامی از نشـانه های پيشاسـرمايه داری 
اسـت و او خـود دل نگـران دغدغه هـای وجـودی  اسـت . او  درگيـر مفاهيمی 
همچـون اضطراب، نيسـتی، دلهـره وجودی و...اسـت؛ اما جامعه اش سـودای 
ديگر در سر دارد  و در  خان اول مــشكالت رفــاهی و زيستی درجا زده است. 
روشـنفكری كـه اين چنيـن از  جامعـه اش  دور  افتـاده اسـت، اگـر هـم فيلمی 
بسـازد، اثری شـخصی آفريده اسـت؛ و اين پرسـش همواره در ذهن  هسـت  
كه  چرا مخاطب يک اثر سينمايی بايد بــه تــماشای فيلمی برود كه مشكل  
شـخصی  يک فرد را مطرح می كند. متاسـفانه جريان روشـنفكری در ديار ما، 
همـواره از مدهـای  روز  پيـروی كـرده اسـت. در اين جا يک روز سـارتر مطرح 
می شود، يک روز  فاالچی  و رژی دبــره، چــند صباحی ديگر اوژن يونسكو  و 

سـاموئل  بكـت  و چند وقـت ديگر فرد ديگـری«.6 

بی اعتنايی به مذهب و ضدمذهبی بودن
ديگـر عنصـر جريان روشـنفكری در سـينما، بی توجهـی به مذهب و چه بسـا 
سـاختن فيلم های ضدمذهبی اسـت. بـا توجه به اين كه روشـنفكری هنگامی 
وارد ايـران شـد كـه منورالفكری بر اريكـه قدرت تكيه زده و مبـارزه با نهادهای 
مذهبـی و دينـی را بـه انجـام رسـانيده بـود، در چنيـن شـرايطی روشـنفكران 
ايرانـی نيـز دليلی برای پوشـش گرفتـن از نهادهای دينـی نمی ديدند. خصلت 
عريـان دين سـتيزانه روشـنفكری موجـب شـد در برقـراری ارتباط بـا جامعه و 
مـردم ناتـوان باشـد.7 جريـان روشـنفكری از دهـه 1360 به بعد تـالش كرد با 
عنـوان ايدئولوژی زدايـی از ديـن، در حقيقت بـه دنبال به خدمـت درآوردن دين 
برای ايدئولوژی ليبراليسـتی حاكم بر جهان مدرن باشـد. مذهب زدايی، از اركان 
عمـده جريان سـينمای روشـنفكری اسـت، و اين خـود، بر بيگانگی ايـن افراد 
از جامعـه و فرهنـگ دينـی مردمـان سـاكن در جامعه خويـش داللت می كند. 
روشـنفكر، واژه ای بود كه در حال و هوای ضديت با آموزه های كليسـا و مذهب 
مسـيحيت سـاخته شـد. مفهوم روشـنفكر، حامل ارزش های خاصی اسـت كه 
بـه هيـچ وجـه قرابتی بـا فرهنگ دينـی و مذهبـی اسـالم نـدارد؛ ارزش هايی 
چون اومانيسـم، ليبراليسم، سكوالريسم و الئيسـيته. از آن جا كه از مشروطه به 
بعـد بنيـان فرهنگ مبتنی بر تقليد محض از غرب اسـتوار شـده بود، ايـن واژه 
تفاخرآميـز نيز بـدون هيچ گونه بررسـی در باب ريشـه های تاريخی و اجتماعی 
غربـی آن بـه ايـران آمد و به تابو بدل شـد. سـينماگران نخسـتين ايرانی نيز با 
پيروی از موج های سـينمای روشـنفكری در غرب، اين آموزه ها را در سـينمای 
جامعـه خود بازتوليـد می كردند. اينان با تقليد از فرهنـگ و تاريخ غرب، مذهب 
را عاملـی بـرای سـركوب و جمـود تفسـير می كننـد در صورتی كـه بين آيين 
تحريف شـده مسـيحيت و اقدامات نهاد كليسـا در قرون وسـطی با آموزه های 
متكامـل اسـالم نـاب هيـچ ربط و نسـبتی وجـود نـدارد. مذهـب در جامعه ما 
فرهنگـی را سـاخته كه همواره در برابر هرگونه سـركوب، اسـتعمار و اسـتثمار 
ايسـتادگی كـرده و روحانيـون دين نيز همواره پيشـقراول چنيـن اقداماتی بوده 
و هسـتند. مذهـب در جامعـه ما مشـی انقالبی را پيشـه كـرد و از ايـن رو هيچ 

شـباهتی با جمود فكری كليسـا در قرون وسـطی نـدارد.8

نگاهی نسبی و كاركردی به دين
يكی از عناصر مهم جريان روشـنفكری اين اسـت كـه آن ها نگاهی متفاوت 
بـه ديـن دارنـد. بـه اعتقـاد آن ها، ديـن حتی اگر خـوب باشـد، نبايـد در امور 
اجتماعـی و هنـری دخالتـی داشـته باشـد. در حقيقـت »آن هـا دارای جهانی 

هسـتند كـه به گونـه ای به دنيـای فيلم نگاه می كنـد مثل اين كـه ما چيزی 
بـه عنـوان ديـن نداريـم، و يا اگر هـم داريم و حتـی مقدس اسـت، ولی كنار 
اسـت؛ يعنـی سكوالريسـم؛ يعنـی يک نـگاه سـكوالر دارد. ديـن خيلی هم 
محتـرم اسـت، ولـی ديـن كار خـودش را می كنـد و مـا هـم كار خودمـان را 
می كنيـم. ديـن يـک كناری اسـت و اين هـا هـم كار خودشـان را می كنند و 
باهـم همزيسـتی مسـالمت آميز هـم دارند. آن هـا اين تلقی از تفكر اسـالمی 
كـه ديـن در تمـام عرصه هـای زندگـی نفوذ می كنـد و تاثيـر می گـذارد، آن 
تلقـی را ندارنـد.«9 اساسـا در جهانـی كه يک فيلم سـاز روشـنفكر بـرای خود 
ايجـاد می كنـد، ديـن را درون پرانتز می گذارد، و يا به حاشـيه می بـرد در واقع 
يـک نـگاه كاركردی به ديـن دارند؛ مثال بعضی از آن ها ممكن اسـت بگويند 
كـه ديـن ايـن جنبـه اش چقدر جالـب اسـت و اين جنبـه  از دين مـا ايرانی ها 
چقـدر قشـنگ اسـت كـه غربی ها ندارنـد، امـا در ريشـه يابی مشـكالت، در 
راه حـل آن هـا انـگار نه انگار دينی وجـود دارد. به عبارتی »توصيـف و راه حل 
مشـكالت را طـوری مطـرح می كننـد كـه اصال انـگار نه انـگار كـه در اين 
جامعـه يک سـری ارزش های دينی وجـود دارد و در حوزه رفتارهای دينی يک 
بحث هايـی در ايـن باره مطرح اسـت. اصال انگار دين در پرانتز اسـت و اصال 
كاری بـه دين نداشـتند، نـگاه می كردی می ديدی يک فيلم اجتماعی اسـت، 
مگر بايد ربطی به دين داشـته باشـد! مشـكل همين جاسـت مساله سكوالر 
همين جاسـت كـه می گويـی دين بـه اين جا ربطی نـدارد؛ يعنی دين هسـت، 
اين جاسـت ولـی ديـن كنـار مسـائل اجتماعـی اسـت و اين ها چـه ربطی به 
آن هـا دارد. اسـالم حداقل اين طوری نيسـت، تلقی مسـيحيت از دين ممكن 

اسـت اين باشـد، كه هسـت، ولی اسـالم اين طوری نيسـت«.10
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می كنـد. در ديگـر نظام هـا و تئوری هـای مطـرح شـده، از مسـأله پيوند 
اخالق و سياسـت، اسـتفاده ابزاری شـده اسـت. در يونان باسـتان و آتن، 
سوفيسـت ها، اخـالق و سياسـت را دو پديـده متعيـن ديده انـد امـا بـه 

نسـبی گرايی اخـالق رسـيدند. 
زمامـداران و سياسـت مداران در طـول تاريـخ به عمد از جدايی سياسـت و 
دين)فی الجملـه اخـالق( سـخن گفته اند اما دين اسـالم بـا تركيب اخالق 
و سياسـت بـر لـزوم اخالقی بودن زمامـداران تاكيـد فراوانـی دارد. خداوند 
متعـال، حضـرت محمـد  را اسـوه حسـنه می خوانـد و او را دارای خلق 
عظيـم می دانـد: »و إنک لعلی خلـق عظيم«.اخالق زمامـداری را می توان 
در حكومـت حضـرت محمـد و 5 سـال حكومـت حضـرت علی و 
در رفتـار و كـردار منصوبـان آن ها ديد.پيامبر اسـالم در شـيوه كسـب 
قـدرت مطابـق اخـالق انسـانی عمل می كـرد و هرگز از نيرنـگ و فريب 
بهـره نمی گرفت، به تدوين منشـور يا قانون اساسـی همت گماشـت و در 
تمـام مراحـل زندگی سياسـی خـود عالی تريـن مضامين اخالقـی و دينی 
را بـه نمايـش گذاشـت همـان گونه كه نايـب بر حقش مـوال علی نيز 
فرازهـای باشـكوهی از اخالق زمامـداری را به منصه ظهور رسـانيد. البته 
بايسـتی حسـاب زمامـداران بی اخـالق داعيـه دار حكومـت اسـالمی را از 
سـيره و رويـه ايـن دو  بزرگوار جدا دانسـت. خلفای بنی اميـه و بنی عباس 
گرچـه داعيـه دار خالفت و جانشـينی پيامبـر بودند، هيچ گاه نتوانسـتند 
حتـی ذره ای از منـش و روش آن بزرگـوار را اجرايـی كننـد؛ چراكـه هيـچ 
التزامـی بـه قيدهـای اخالقـی و رفتـاری نداشـتند. در طـول تاريـخ نيـز 
هميـن مصيبـت تكرار شـد و تـا  دوران كنونی هم حاكمانـی چون صدام 
و قذافـی و ديگر حاكمان كشـورهای اسـالمی كه خـود را داعيه دار اجرای 
حكومت نبوی دانسـته و می دانند، هيچ نشـانی از شـاخصه های آن دولت 
بی نظيـر را نداشـته و ندارنـد؛ چراكـه به اخـالق زمامداری پايبنـد نبوده و 
نيسـتند، البتـه تنهـا در ايـران، حكومتي مبتني بـر آموزه ها و سـيره پيامبر 
گرامـي اسـالم و حكومـت علـوي تشـكيل شـد و در رأس آن، رهبـران 
متخلـق قـرار داشـته و دارند هـر چند در سـطوح پائين تـر در ادامه جامعه، 

ضعف هـاي اساسـي هنوز وجـود دارد.
 راه نجـات جامعه اسـالمی، از رهگذر اخالق گرايـی حاكمان آن می گذرد 
بـه اميـد روزی كـه اخالق زمامداری در همه كشـورهای اسـالمی و حتی 

غير اسـالمی حاكم شـود. آمين.

اخالق زمامداران؛ 
رمز پيشرفت جهان اسالم

رحف آرخ

معنـای  بـه  كارگـزاران  اخـالق  بايسـته  های  و  كارگـزاری  اخـالق 
آراسته شـدن نفـس مقام هـای سياسـی و اداری بـه خلق هـای پسـنديده 
و زدودن خلق هـای ناپسـند اسـت .ناگفتـه پيداسـت كـه گرايـش بـه 
قـدرت، آثـار بـدی بـر روح و روان زمامـداران دارد و بـرای جلوگيـری 
از آثـار نامطلـوب قدرت طلبـی بـر سـطوح مختلـف جامعـه، بايـد بـر 
پيراسـتن  شـود.  تاكيـد  زمامـداران  و  حاكمـان  اخالق گرايـی  لـزوم 
نفـوس و آراسـتن اخـالق، رمـز مانايـی انسان هاسـت همان گونـه كـه  
خداونـد در قـرآن كريـم، اخـالق نيكـوی پيامبـر را باعث اسـتحكام 
حكومـت و جـذب مـردم ذكـر می كنـد. رعايـت ايـن مهـم بـرای همه 
انسـان ها به ويـژه حاكمـان كـه الگـوی يـک جامعـه بـه شـمار می آيند، 
خطرهـای  آن  بـه  بی توجهـی  كـه  اسـت  بايسـته  و  شايسـته  امـری 
جبران ناپذيـری را بـرای جامعـه بـه دنبـال خواهـد داشـت. اتصـاف بـه 
مـواردی ماننـد تزكيـه، ايمان، تقـوا، مناعت طبـع، ساده زيسـتی، تواضع، 
پرهيـز از قدرت طلبـی و حب مـال، انتقاد و انتقادپذيـری، اهميت دادن به 
بيت المـال، پرهيـز از كم كاری، خضـوع در برابر قانـون، رعايت عدالت و 
امانـت، تعهـد به موازيـن و معيارهای اسـالمی، خوش برخـوردی و ده ها 
مـوارد ديگـر را می تـوان از بايسـته های اخالقـی يک كارگـزار در دولت 
اسـالمی دانسـت كـه بـا التزام بـه ايـن عوامـل و مؤلفه ها جامعـه را نيز 
می تـوان به سـوی اخالقی شـدن هدايـت كرد. زمامـدار خوب، مـردم را 
نيـز بـه سـمت خوبی هـا و پرهيـز از بدی هـا سـوق می دهـد. بـه تعبيـر 
حضـرت امـام خمينی، »ايـن تزكيه و داشـتن تقوا برای رؤسـای جمهور 
و دولتمـردان و متصديـان امور برحسـب تصدی كه دارنـد، بيش تر الزم 
اسـت تـا مـردم عـادی، چـون عـدم تزكيه و عـدم تقـوای سـردمداران، 
باعـث تباهـی و فسـاد يک كشـور می شـود و تـا تزكيـه در رده های باال 
حاصـل نشـود، مملكت اصـالح نخواهد شـد.« زمامدار نمونـه، حكومت 
را به خودی خـود دارای ارزش ندانسـته و زمامـداری را هنگامی ارزشـمند 
می يابـد كـه در مسـير اهـداف االهـی قـرار گيرد. علـی در ايـن باره 
می فرمايـد: »خدايـا! تـو می دانـی كه من حكومـت و ملک و رياسـت را 
نخواسـتم، بلكـه قيـام به حدود تو و پاسـداری از شـرع و قـراردادن امور 
بـر سـر جای خود و رسـاندن حقوق بـه اهلش، پيـروی روش پيامبرت و 
ارشـاد گمراهـان بـه نور هدايت تـو را خواهانم.« ايـن روش و رويه نظام 
سياسـی اسـالم اسـت كـه بـر رعايـت اخالق گرايـی زمامـداران تاكيـد 
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مـا در ايـن مذاكـرات بـه همـه ی 
تعّهـدات بين المللی پايبنـد بوديم، 
مـا در ايـن مذاكـرات بـه تعّهدات 
اخـالق سياسی-اسـالمی پايبنـد 
بوديـم، مـا نقـض عهـد نكرديم، 
مـا دو جـور حـرف نزديم، مـا تلّون 
به خـرج نداديـم؛ نقطـه ی مقابـل 
و طـرف مقابـل مـا آمريكايی هـا 
هسـتند، عهدشـكنی كردند، تلّون 
در آراء نشـان دادنـد، تقلّب نشـان 
دادنـد، رفتـار آن هـا يـك رفتـاری 
اسـت كـه بـرای ملّـت مـا مايه ی 
عبـرت اسـت؛ آن كسـانی هم كه 
در درون مجموعـه ی روشـنفكری 
كشـور هنـوز ملتفـت نبودنـد كـه 
طرف مقابلشان » آمريكا « كيست، 
خـوب اسـت نـگاه كننـد بـه اين 
مذاكـرات و بفهمنـد با چه كسـی 
مواجهند و آمريكا امـروز در دنيا چه 

دارد انجـام می دهـد.
94/1/1 مقام معظم رهبری

پایبندی به اخالق
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