درگفتوگوباعالمهمصباح

(دامظله)

شناخت ارزشهاي صحيح و واقعيتهاي جامعه
شرط عقاليي يك زمامدار
مُريد امام خميني يا آقاي منتظري!           علل انحراف كارگزاران از فضايل اخالقي        نمكدان شكنها
مديران بر تختة موج مطبوعات            جهاني شدن و اخالق سكوالر كارگزاران           نظارت مردمي يا ديدهبان اصالح

امام خميني:

انبيـا و اوليـا كه هرچـه [بر آنها] وارد مىشـد ،هرچه قـدرت در عالم وارد مىشـد
بـر آنهـا ،هيـچ در آنها تأثيرى نمىكرد .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 ،مىبينيم كه از يكـى از افراد پايين و
متوسـط متواضعتر اسـت .و اين قدرتها ابـدا ً در روح او تأثير نكرده .بـراى اين كه،
روح ايـن قدر بزرگ اسـت كـه همه عالـم را مىگيرد.
يـك روح مجـردى كـه از اين آاليشهـا تجرد پيـدا كرده اسـت ،اين قدر وسـيع
اسـت كـه همه عالـم مثل يـك نقطـه مىمانـد در آن .آنهـا اليـق زمامدارىاند.
اسلام آنهـا را زمامـدار كرده اسـت .وقتـى هم كه دسـت به دامن آنها نمىرسـد
بايـد آن اشـخاصى كه نزديكتر به آنها هسـتند از سـاير افراد ،آن اشـخاصى كه
بهتـر مىتواننـد هضم كننـد قدرتهـا را ،كمتر قدرتمآبـى در آنهـا تأثير بكند،
آنهـا بايد زمامدار باشـند.
صحيفه امام ،ج ،11ص268 :

امام خامنهاي:

اگـر مـا خصوصیات زندگـی حکومتی امیرالمؤمنیـن  -یعنی علـی به عنوان
یـک حاکـم  -را در نظـر بگیریـم ،میبینیم که چنـد خصوصیت عمـده در این
زندگی هسـت:
اول ،قاطعیـت و صالبت در راه حق اسـت .این خصوصیـت ،اگر نگوییم مهمترین،
حداقـل بارزتریـن خصوصیت زندگی امیرالمؤمنین اسـت .از اول نشسـتن بر
مسـند حکومت ،امیرالمؤمنین این قاطعیت و صالبت را نشـان میدهد .یعنی
حکومـت وقتـی که به نـام خدا و بـرای خدا و بـرای اجـرای احکام الهی اسـت،
بایـد تحـت تأثیر هیچ مالحظـهای که مخالف با حق باشـد ،قـرار نگیرد.
...بعددومزندگیامیرالمؤمنین،بعدزهدآنحضرتاست.
...بـرادران! امیرالمؤمنیـن میگوید زندگی به سـمت زهد باید بـرود .امروز در
جمهـوری اسلامی ،اگر ما احسـاس بکنیـم که زندگی به سـمت اشـرافیگری
مـیرود ،بالشـک ایـن انحـراف اسـت؛ بروبرگرد نـدارد .مـا باید به سـمت زهد
حرکـت بکنیم .نمیگوییم هم زهدهـای آن چنانی ،که متعلق به اولیاء اهلل اسـت؛
نـه ،مسـؤوالن درجه یک ،مسـؤوالن درجه دو ،تـا آن مسـؤوالن درجات بعد هم
بایـد در حـد خود زهد داشـته باشـند ،بعد هم بـه عامه مردم میرسـد.
بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم 1370 /1 /26

r
حرف اول /ادب مرد3/...
قرآن و اخالق زمامداري /علياكبر عالميان 4 /
اسوه جاويدان زمامداري  /هادي مازندراني 14 /
اخالق زمامداري امير المومنين / هادي مجيدي 20 /

خورشيد انقالب  /جلوههايي از اخالق سياسي و زمامداري حضرت امام خميني(ره)
رضا محمدی فيروزجايی 26 /
درخشش آفتاب  /جلوههايي از روش حكومتداري امام خامنهاي (دام ظله)  /فاطمه عرب 36 /
شناخت ارزشهاي صحيح و واقعيتهاي جامعه شرط عقاليي يك زمامدار /در گفتوگو با
عالمه مصباح (دامظله) 40 /
اينگونه زمامداري / ...اخالق زمامداري از نگاه بزرگان  /فائزه فالطونی 48 /
پيامبر و مديريت مخالفان  /مصطفي بيگمحمدي 54/
اميرالمؤمنين درمواجهه با مخالفان  /سعيد سليمي 57/
شخصيتاخالقياميرالمومنين/محمدمهديمرادي61/
علل انحراف كارگزاران از فضايل اخالقي  /حميده طرقي اردكاني 64 /
رويارويي مباني در ميدان  /معصومه اسماعيلي 69/
بايستههاي اخالقي زمامداران /زهرا مروستي 72/
اهداف حكومت اسالمي در انديشه و عمل دولتمردان  /فاطمه حيدري 74 /
آفتهاي اخالقي زمامداران  /محمدحسين عليجا نزاده روشن 77/
حقوق مردم بر زمامداران در حكومت اسالمي  /محمدرضا باقرزاده 80 /
نقش نهادهاي اجتماعي در اخالق كارگزاران  /محمد قاسمپور 86 /
مُريد امام خميني(ره) يا آقاي منتظري!  /حسن ابراهي مزاده 88 /
جهاني شدن و اخالق سكوالر كارگزاران  /سيدعبدالمجيد پيشبين اشكوري 94/
پيامدهاي اخالق سكوالر  /الهام عباسي 98 /
نقش اخالق اسالمي در توسعه  /محمدرضا زهرايي 102 /
ناهمگرايي اخالق توسعه محور با پيشرفت اسالمي  /محمدحسن فرجنژاد 106/
تقابل اخالق زمامداران الهي و تكنوكراتها  /محمدعلي جعفري 116/
نظارت مردمي يا ديدهبان اصالح  /عبدالصالح شمساللهي 118/
نمكدان شكنها  /صالح اللهی122/
اخالق در مسلخ سياست  /علياصغر سياحت هويدا 124 /
ب َزك عروس عجوزه  /حامد عبداللهي 126 /
مديران بر تختة موج مطبوعات  /مهدي كمالي 132 /
سربازان كوچك كارگزاران آينده  /فاطمه سجادي 134 /
سينماي غرب و فروپاشي اخالقي  /طاهره زاهدي 138 /
فرهنگستيزي و هويت در سيبل هنر هفتم  /رفيعالدين اسماعيلي 140/
حرف آخر  /اخالق زمامداران؛ رمز پيشرفت جهان اسالم 143 /
فرم اشتراك 144 /

35

فصلنامةفرهنگي،اجتماعيوسياسي

فصلنامةفرهنگي،اجتماعيوسياسي
شمارةسیو پنجم

نشريةدانشجوييدفترپژوهشهايفرهنگي
شهریور 1396
صاحبامتياز :حجتاالسالمدكترمجتبيمصباح
مديرمسئول :حجتاالسالمدكترسيداحمدرهنمايي
سردبیر :زير نظر شوراي سردبيري
دبير سرویس سياسي :حسن ابراهيمزاده
دبير سرویس تاريخ و انديشه :علياكبر عالميان
دبير سرویس فرهنگي :محمدحسين فرجنژاد
مديراجرايي :حجتاالسالمعليرضادهشيري
مشاور فرهنگي :حجتاالسالم علياکبر عالميان
طراحو گرافيست:محمد صداقت
حروفنگار و امورمشتركين:حسننيازمندرودسري
ويراستار :مرتضی رضائیان
[]Graphic. umsa. ir

شوكوتاهكردنمطالبآزاداست.
فرهنگپويادرويراي 

آثارمندرجدرنشريهبيانگرديدگاههاينويسندگانآنهاست.
ايننشريهازداخلوخارجكشورمشتركميپذيرد.

لواقتباسازمطالبنشريهفقطباذكرمأخذمجازاست.
نق 

مطالبارسالشدهبهتحريريةپويابازگرداندهنميشود.

نشاني :قم /چهارراه غفاری/خیابان ایستگاه/کوچه بوعلی/کوچه /17
پالک 27
Email: FPuya@chmail.ir

صندوقپستي37165/146 :
تلفكس025-36622597 :
تلفن025-36624811 :

رحف اول

مديرمسئول

ادب مرد...

رسـالت خطير زمامداري از دیـدگاه وحي و عقل
و فطرت جزو برجسـتهترين رسـالتهايي است
کـه جايـگاه رفيعـي را در ميـان جوامع بشـري
به خـود اختصاص داده اسـت .از ايـن رو ،چنين
رسـالتي ايجاب ميکند توسـط کساني بر عهده
گرفته شـود کـه از جنبههاي گوناگـون ايماني،
اخالقـي ،اجتماعي ،خانوادگي ،سياسـي و ...جزو
قوخـو و منـش
برجسـتهترينها باشـند .خل 
شـخص زمامـدار بهويـژه همـواره در منظـر و
التفات همة کسـاني اسـت که وي را برگزيدهاند
تـا امـور جـاري سياسـي ،حقوقـي ،اقتصـادي،
اجتماعي و فرهنگي وطنشـان را در ساحت ملي
و بينالمللـي به دسـت او بسـپارند.
در ايـن عصـر و زمانـه که دنيا شـاهد زمامداري
دو شـخصيت بسـيار عاليمقـام و ارجمند ،يعني
امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـري بـوده
اسـت ،امـت اسلامي و بسـياري از حقپويـان
در ايـران و جايجـاي جهـان از ايـن دو رهبـر
عظيمالشـأن و ايـن دو اسـوة شايسـته و نمونـه
ازجنبههـاي فـراوان ،بسـيار الهـام پذيرفتـ ه و
از خلـق و خـوي ايـن دو بزرگـوار بسـيار الگـو
گرفتهانـد .امـا آيـا همـة زمامـداران در ردههاي
بعـد از رهبـري نيز شايسـتة چنين الگوبـرداري
هسـتند؟ طـي نزديـک بـه چهـار دهـة انقالب
اسلامي از آغـاز پيـروزي تـا کنـون ،مـردم مـا
بخصوص شـاهد حضـور زمامـداران ديگري در
رتبـة دوم و پايينتـر نيـز بودهانـد و از حضـور و
فعاليـت و کنـش و روش و بينش مثبت و منفي
آنـان هـم تأثيـر پذيرفتـ ه و در مـواردي حتـي
نسـبت به گفتار و رفتـار اين دسـته از زمامداران
واکنشهـاي مناسـب و يـا نامناسـب نشـان
ت جمهـوري و رياسـت مجلـس
دادهانـد .رياسـ 
و رياسـت قـوة قضاييـه کـم مقامـي نيسـت،
تأثيرپذيـري ملت از اخلاق و منش اين مقامها
قوخو و رفتـار آنها را
و يـا واکنـش ملت بـه خل 
هرگـز نبايسـتی از نظر دور داشـت.
در ايـن نوشـته ،از ميـان همـة نمونههايـي

کـه تاکنـون در انظـار عمومـي بـه طور زشـت
يـا زيبـا جلوهگـر بودهانـد ،تنهـا بـه برخوردهـا
در واكنـش بـه مذاكـرات هسـتهاي و اخيـرا
در جريـان مناظرههـاي تبليغاتـي انتخابـات
دورة دوازدهـم رياسـت جمهـوري بسـنده و
اشـاره ميکنـم .در کنـار همـة کسـاني کـه
در انتخابـات رياسـت جمهـوري بـه نفـع يکي
از کانديداهـا و عليـه ديگـري فعـال بودهانـد،
صاحبنظرانـي نيـز با کمـال انصـاف و رعایت
بيطرفـي ،شـاهد صحنههايي از سـخنرانيها،
تبليغـات و مناظرههاي تلويزيونـي نامزدها بوده
و هسـتند .ايـن گـروه از شـاهدان عينـي ،دور از
جنجالهاي سـوگيرانة سياسـي ،حضور و رفتار
و منـش و گفتـار نامزدهـا و دیگر مسـؤوالن را
بـا دقت زيـر نظر تيزبين و موشـکافانة خود قرار
ميدهنـد و در مـورد آنهـا به داوري و مقايسـه
ميپردازنـد .وجـدان عمومي جامعة مـا هيچگاه
لفاظيهـاي زشـت و نابجـا و دور از اخلاق و
مـر ّوت و انصـاف برخـي از نامزدها و دسـتياران
ايشـان را در گرماگـرم فعاليتهـاي اتنخاباتي و
قبل از آن در دوران تصديگري مسـئوليتهاي
خطيـر سياسـي-اجرايي فرامـوش نخواهد کرد.
مـردم بزرگـوار ايـران شـاهدند كـه برخـي از
دولتمـردان تـا کنـون هيچگونه منـش اخالقي
و سياسـي شايسـتهاي از خود به يادگار نگذاشته
اسـت .برخوردهاي جسـارتآميز 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 کـه 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.
نمونههايـي از ايـن پارهگوييهاي نـاروا عبارتند
از« :كمسـواد ،بيقانـون ،بيديـن ،حسـود،
بيشناسـنامه ،جيببـر ،دنيانديـده ،مسـتضعف
فكـري ،بيـكار ،متوهـم ،داراي خطـاي ديـد،

ديننشـناس ،تخريبگـر ،فاسـد ،عقبمانـده،
لـرزان ،هراسـان ،كـودك ،عصـر حجـري،
هوچيبـاز ،تازه انقالبي شـده ،ايراد بگيـر از خدا،
از ديـوار بـاال رونـده ،لبوفروش ،سـخيف ،راننده
تاكسـي ،داراي مهـارت فقط در تهية آبگوشـت
بزبـاش ،مزخـرف ،بيشـعور ،بـرو بابـا و .»...
الگوپذيـري از حكمرانـان و متصديـان امـر
سياسـت و اجـرا چنـان اهمیتـی دارد کـه گفته
ميشـود« :النـاس علي ديـن ملوکهـم»؛ مردم
بـر ديـن زمامـداران خويشـند؛ يعني در سلسـلة
باورهـا و ارزشها و عملكردهـا از زمامداران خود
الهـام ميپذيرند و از رفتارشـان الگـو ميگيرند.
بديهي اسـت زمامـداري ميتواند در دنيـاداري و
دينداري الگویي شايسـت ه براي مردمش باشـد
كـه جوانب اخلاق سياسـت و زمامـداري را به
كمـال و تمـام مراعـات كنـد و براي اسـتيفاي
حقـوق مردمـي كـه بـه تعبيـر امـام راحـل
ولينعمـت او و همة مسـؤوالن هسـتند تالش
جانانـه بـه خـرج دهـد و خـون دلهـا بخـورد.
امـا خـداي ناكـرده ،اگـر زمامـداري افـزون بـر
بهكارگيـري ادبيـات نـاروا در حـق منتقـدان،
گرفتـار رانت و ويژهخواهي 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
تبعيضآميـز چگونه رواج خواهنـد یافت و اعتبار
نظـام و دولـت و ملـت در پيش چشـم جهانيان
چگونـه بر بـاد خواهـد رفت!
رخدادهـاي تأسـفبار ناشـي از گفتـار و رفتـار
و سياسـتپردازيهاي نادرسـت برخـي از
مسـؤوالن بلندپايـة كشـور بهويـژه در طـول
مذاكـرات نافرجـام هسـتهاي ،اهالـي «فرهنگ
پويـا» را بـر آن داشـت تا به مثابـة تلنگري بجا
اين شـماره از نشـريه را به «اخلاق زمامداري»
اختصـاص دهند .اين شـما و اين هم نشـريهاي
كـه سـعي دارد از زبـان مخاطبـان ارجمند خود
سـخن بگويد.
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قرآن و اخالق زمامداري
علیاکبرعالميان

اشـاره

مقالـه حاضـر بـه «اخالق زمامـداری از نگاه قـرآن» میپردازد .آنچـه در این تحقیق به آن دسـت یافتهایم ،حدود 20شـاخصه در این زمینه اسـت
کـه ممکـن اسـت در نگاهـی جامعتر به آیـات االهی ،مقدار اين شـاخصه ها نيز افزايش يابد .در اين مقاله به اين شـاخصهها اشـاره خواهد شـد.

بـرای بررسـی نـگاه قرآن به اخلاق زمامـداری و بایسـتههای اخالقی
زمامـداران هرچنـد میتـوان به کلیاتی کـه در قرآن آمده تمسـک کرد
و اخلاق از دیـدگاه ایـن کتـاب االهـی را تبییـن کـرد ،اما بـا توجه به
آیـات گوناگونـی کـه در قـرآن آمـده و مسـتقیم بـه موضـوع حکومت
و حکومـتداری اشـاره شـده اسـت ،میتـوان بـه همیـن آیـات درباره
اخلاق زمامـداری از نـگاه این کتاب آسـمانی اشـاره کـرد .در این باره
بایسـتی بـه سـه نکته اشـاره کرد :پیامبـران دولتمـرد و زمامـدار از نگاه
قـرآن ،حکومـت زمامداران صالـح از دیدگاه قـرآن ،و مؤلفههای اخالق
زمامداری.
پیامبران دولتمرد و زمامدار

بـا بررسـی آیـات گوناگون قـرآن میتوان نـام چند پیامبـر را یافت که
تشـکیل حکومـت داده ،بهاصطالح ،جزو پیامبران دولتمـرد و زمامدار به
شـمار میآینـد .این پیامبران عبارتند از :حضـرت ذوالقرنین ،حضرت
یوسـف حضرت موسـی ،حضرت طالوت ،حضـرت داوود،
حضـرت سـلیمان و حضـرت محمدبنعبـداهلل .با وجـود اینکه
آن همه پیامبران االهی اسـت ،فقط چند پیامبر
شـأن حکومـتداری از ِ
بـه ایـن مقـام رسـیدند .اینـان دارای همـان حكومـت االهـی در قرآن
هسـتند .حكومـت االهـی حكومتى اسـت كه نه بـر محـور اراده فرد یا
افـراد مىچرخـد و نـه بر محـور اراده اكثریت مردم بلكه بر اسـاس اراده
اهلل ـجـل جاللـهـ اسـت و به یقیـن خداونـد ارادهاى جـز تأمین مصالح
واقعـى بندگانـش نـدارد .این نوع حكومت در انبیا و جانشـینان راسـتین
1
آنهـا و كسـانى كـه خط انبیـا را ادامـه مىدهند تجلى یافته اسـت.
آیـات گوناگـون قـرآن بـه حکومتهای االهـی اشـاره دارنـد .از جمله،
حضـرت سـلیمان دارای حکومتـی بیماننـد بـود .نام حضرت سـلیمان
بـن داوود هفـده بـار در قـرآن آمده اسـت .خداوند دربـاره این پیامبر
بـزرگ میفرماید:
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َیمان
ِ
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َ
«و َو َه ْبنا لِداوود ُسل َ ْ َ َ ْ
مـا سـلیمان را به داوود بخشـیدیم ،چه بنـده خوبی! زیـرا همواره با
خـدا ارتبـاط داشـت و به سـوی خدا بازگشـت میكـرد و به یـاد او بود.
خداونـد بـه اعطای حکومت گسـترده به سـلیمان نبی اشـاره میکند و
در ادامـه ایـن آیـات میفرمایـد « :قـالَ رَب ِّ ا ْغ ِف ْر لي َو َه ْب لـي ُمل ًْكا ال
يـح َت ْجري
َي ْن َبغـي ِ َأل َحـ ٍد ِم ْن بَ ْعـدي إِن ََّك أَنْ َ
الر َ
ـت الْ َو ّه ُ
اب .ف ََسـخَّ ْرنا لَ ُه ِّ
َّ
ٍ
ريـن
صـابَ .و الشَّ
َـو ٍ
خـاء َح ْي ُ
اصَ .و آخَ َ
َ
ـث أَ َ
ب ِ َأ ْمـ ِر ِه ُر ً
ـياطين ُكل بَ ّنـاء َو غ ّ
َ
َ
َ
نيـن ِفـي اْأل ْصفا ِد .هذا َعطا ُؤنا ف َْام ُن ْن أ ْو أ ْم ِس ْ
ـك ب ِ َغ ْي ِر ِحسـابٍ َ .و إ َِّن
ُمق ََّر َ
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ـن َمآبٍ ».
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از پـس آزمـون سـلیمان گفـت :بار خدایا! بر من ببخشـاى و سـلطنتى
و قدرتـى عطایـم بفرمـا که بـا هیچ کس دیگـرى بعد از من متناسـب
نباشـد .وخداونـد تقاضـاى او را پذیرفـت و باد را مسـخّ ر کـرد که نرم و
آرام بـر هـر جـا مایل بود ،مسـافرت مىکرد .شـیاطین جنـى به خدمت
او درآمدنـد و بـه کار ب ّنایى سـاختمانهاى عظیـم و غواصىهاى عمیق
مشـغول شـدند و آن دسـته از شـیاطین کـه تمـرد مىکردند ،بـه بند و
زنجیر کشـیده مىشـدند .بعد از این عطاهاى شـگرف و شوکت و اقتدار
وسـیع و افسـانهاى بـه سـلیمان گفتیم :عطـاى ما اینچنین اسـت .اگر
 -1ناصر مكارم شیرازى ،پیام قرآن (قم :انتشارات مدرسه االمام على ابنابىطالب )1375،ج  ، 10ص 43
 -2ص30،
 -3ص40-35،

خواهـى منـت گـذار و بـه دیگران نیـز عطا کـن و یا نه امسـاک کن و
عطـا ویـژه تو باشـد ،حسـاب و کتابـى یا ایراد و سـؤالى بر تو نیسـت.
بعـد از ایـن کـه خداونـد ایـن همه شـوکت را به سـلیمان عطا کـرد ،او
تصمیـم گرفـت معبدى باشـکوه در بیتالمقـدس بنا کند .قـرآن مجید
در ایـن بـاره میفرماید:
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ِم َ
ـن َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
حاريـب َو تَماثيلَ
شـاء ِم ْن َم
نُ ِذقْـ ُه ِم ْ
السـعي ِرَ .ي ْع َم ُل َ
َ
ـن َعـذابِ َّ
ـون لَ ُه ما َي ُ
ِفـان كَالْ َجـوابِ َو قُـ ُدو ٍر ِ
راس ٍ
داوو َد شُ ـكْ ًرا َو ق ٌ
َليل ِم ْن
َو ج ٍ
ـيات ا ْع َم ُلـوا آلَ ُ
4
ُ
ور».
ـك
ِعبا ِد َي
الشَّ
ُ
مـا بـراى سـلیمان بـاد را مسـخّ ر کردیـم کـه صبحگاهـان یـک ماه
مسـافت و عصرگاهـان یـک مـاه مسـافت را طـى مىکرد .ما چشـمه
سـرب و روى را بـراى او روان سـاختیم .و برخـى از پریـان در حضور او
بـه کارگـرى مىپرداختنـد بـا رخصت از پـروردگار سـلیمان و هریک از
پریـان را کـه از فرمـان ما سـرپیچى مىکـرد ،با آتش سـوزان گـدازان
تأدیـب و تنبیـه مىنمودیـم .پریـان براى سـلیمان طاقها مىسـاختند
و مجسـمهها و جامهایـى بـه انـدازه حوضهـا و دیگهـاى عظیـم
جـا کـرده در زمیـن .اى خانـدان داوود! به شـکرانه ایـن موهبت و عطا
خدمتـى بـه درگاه خـدا تقدیم کنیـد .بندگان ما بسـیارند ،ولى شـاکران
آنـان اندکند.
پیامبر دیگر ،حضرت داوود است كه حكومتی عظیم داشت:
5
آتاه ا ُ
هلل الْ ُمل َ
شاء»
«و ُ
ْك َو الْ ِحكْ َم َة َو َعلَّ َم ُه ِم ّما َي ُ
َ
خداونـد حكومـت و دانـش را بـه او بخشـید و از آنچـه مىخواسـت به
او آموخت.
در جایی دیگر خداوند این نکته را به حضرت داوود متذکر میشود:
ْنـاك خَ لِی َف ًة ِفـی ْ َ
«یـا داوود إِنَّـا َج َعل َ
ـاس ب ِالْ َح ِّق َو
ال ْر ِ
ین ال َّن ِ
َاح ُك ْم بَ َ
ضف ْ
ِ 6
ِ
ال َت َّتب ِِـع الْ َهوى ف ِ
یل اهلل»
ب
ـ
س
ن
ع
ك
َیضلَّ َ َ ْ َ ِ
اى داوود! مـا تـو را خلیفـه (و نماینـده خـود) در زمیـن قـرار دادیم ،در
میـان مـردم به حـق داورى كـن ،و از هـواى نفس پیروى منمـا كه تو
را از راه خـدا منحـرف مىسـازد.
خداوند همچنین در آیاتی دیگر از داوود نبی اینگونه یاد میکند:
7
ال أَ ِّوب ِی َم َع ُه َو َّ
«ولَ َق ْد آتَی َنا َد ُاوو َد ِم َّنا ف َْض ً
ال یاج َِب ُ
الط َیر َوأَلَ َّنا لَ ُه الْ َح ِدید»
َ
و مـا بـه داوود از سـوى خود فضیلتى بزرگ بخشـیدیم؛ (ما به كوهها و
پرنـدگان گفتیـم ):اى كوههـا و اى پرندگان! با او همآواز شـوید و همراه
او تسـبیح خـدا گویید! و آهن را بـراى او نرم كردیم.
8
اب»
«وا ْذ ُك ْر َع ْب َدنَا َد ُاوو َد ذَا ا َألی ِد إِنَّ ُه أَ َّو ٌ
و َ
ای پیامبـر! ...بـه خاطـر بیاور بنده مـا داوود را كه صاحـب قدرت ،و
بسـیار بازگشـتكننده به خـدا بود.
یکـی دیگر از پیامبران دولتمرد که خداوند در یک سـوره مسـتقل ،روند
رسـیدن او بـه حکومـت و حکومـتداریاش را تشـریح کرده،حضـرت
یوسـف اسـت کـه میتـوان ایشـان را الگـوی كارگـزار حكومـت
اسلامی معرفـی کـرد .او کـه بر اسـاس مشـیت االهی ،بـه عالیترین
مقـام حکومتـی دسـت یافتـه بـود ،حاکمـی صالـح بـه شـمار میآمد.
 -4سبأ 12،ـ13
 -5بقره،آیه 251
 -6ص26،
 -7سبأ10،
 -8ص17،
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خداونـد در آیـات  54تـا  56سـوره یوسـف میفرماید:
«وقَـالَ الْ َملِ ُ
ك ائْ ُتونِی ب ِ ِه أَ ْسـ َتخْ لِ ْص ُه ل ِ َنف ِْسـی َفل ََّما َكلَّ َم ُه قَـالَ إِن ََّك الْ ْیو َم
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َو َك َذل ِ َ
یب ب َِر ْح َمتِ َنا
یوس َـف ِفی ا َأل ْر ِ
یث َ
ض ی َت َب َّو ُأ ِم ْن َها َح ُ
ك َم َّك َّنا ل ِ ُ
ـاء نُ ِص ُ
یش ُ
َ
ین».
یع أ ْج َر الْ ُم ْح ِسـنِ َ
ـاء َو َال نُ ِض ُ
َم ْن نَ َش ُ
پادشـاه گفـت« :او (یوسـف) را نـزد مـن آوریـد ،تـا وى را مخصـوص
خـود گردانـم!» هنگامـى كـه (یوسـف نـزد وى آمـد و) بـا او صحبـت
كـرد( ،پادشـاه بـه عقـل و درایـت او پـى بـرد؛ و) گفـت« :تو امـروز نزد
مـا جایگاهـى واال دارى ،و مـورد اعتماد هسـتى!» (یوسـف) گفت« :مرا
سرپرسـت خزائن سـرزمین (مصـر) قـرار ده ،كه نگهدارنـده و آگاهم!»و
اینگونـه مـا بـه یوسـف در سـرزمین (مصـر) قـدرت دادیم ،كـه هر جا
مىخواسـت در آن منـزل مىگزیـد (و تصـرف مىكـرد)! مـا رحمـت
خـود را بـه هر كـس بخواهیم (و شایسـته بدانیم) میبخشـیم؛ و پاداش
نیكـوكاران را ضایـع نمىكنیم!
یوسف نیز از این عنایت االهی شکرگزاری میکند:
ـن الْ ُمل ِ
یـث ف ِ
یـل ا َأل َحا ِد ِ
ـر
ـن تَ ْأ ِو ِ
ْـك َو َعلَّ ْم َتنِـی ِم ْ
«ر ِّب ق َْـد آتَی َتنِـی ِم ْ
َ
َاط َ
َ
الس َـم َاو ِ
ض أَنْ َـت َولِی ِفی ال ُّدنْیا َواآل ِخ َر ِة تَ َو َّفنِی ُم ْسـ ِل ًما َوألْ ِح ْقنِی
ات َوا َأل ْر ِ
َّ
9
ِ
ِ
ین».
ح
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ا
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ب َّ
َ
 -9یوسف101،
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حضــرت طالــوت نبــی از دیگــر پیامبــران
زمامــدار اســت کــه در چنــد آیــه از
قــرآن از او نــام بــرده شــده اســت.
اشــموئیل بــه فرمــان خــدا ،طالــوت را
بــه فرماندهــی بنیاســرائیل برگزیــد امــا
آنــان بهانهجویــی کردنــد و بــرای فرمانــده
و رئیــس لشــكر امتیازهایــی از نظــر
نســب و ثــروت الزم میدانســتند كــه در
طالــوت یافــت نمیشــد .بــه همیــن ســبب
اعتــراض كردنــد كــه مــا از او ســزاوارتریم.
اشــموئیل در پاســخ آنهــا گفــت کــه خــدا
او را بــر شــما برگزیــده و او را در علــم و
(قــدرت)جســموســعتبخشــیدهاســت.

پـروردگارا! بخشـى (عظیـم) از حكومت به من بخشـیدى ،و مرا از علم
تعبیـر خوابهـا آگاه سـاختى! اى آفریننـده آسـمانها و زمیـن! تو ولى
و سرپرسـت مـن در دنیـا و آخـرت هسـتى ،مرا مسـلمان بمیـران؛ و به
صالحان ملحـق فرما.
حضـرت طالـوت نبـی از دیگـر پیامبـران زمامدار اسـت کـه در چند آیه
از قـرآن از او نـام بـرده شـده اسـت .اشـموئیل بـه فرمـان خـدا ،طالوت
را بـه فرماندهـی بنیاسـرائیل برگزیـد امـا آنـان بهانهجویـی کردنـد و
بـرای فرمانـده و رئیـس لشـكر امتیازهایـی از نظر نسـب و ثـروت الزم
میدانسـتند كـه در طالـوت یافـت نمیشـد .بـه همین سـبب اعتراض
كردنـد كه ما از او سـزاوارتریم .اشـموئیل در پاسـخ آنهـا گفت که خدا
او را بر شـما برگزیده و او را در علم و (قدرت) جسـم وسـعت بخشـیده
است:
َ
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و پیامبرشـان به آنها گفـت« :خداوند (طالوت) را برای زمامداری شـما
مبعـوث (و انتخـاب) کـرده اسـت ».گفتنـد« :چگونـه او بر مـا حکومت
کنـد ،با ایـن که ما از او شایسـتهتریم ،و او ثروت زیادی نـدارد؟!» گفت:
«خـدا او را بـر شـما برگزیـده ،و او را در علـم و (قدرت) جسـم ،وسـعت
بخشـیده اسـت .خداونـد ،ملکـش را به هر کـس بخواهد ،میبخشـد و
احسـان خداونـد ،وسـیع اسـت و (از لیاقـت افراد بـرای منصبهـا) آگاه
است.
در ادامـه نیـز خداونـد جریـان فرماندهـی طالـوت بـر بنیاسـرائیل را
اینگونـه تشـریح میکنـد:
ـوت ب ِالْ ُج ُنـو ِد قَـالَ إ َِّن ا َ
هلل ُم ْب َتلِ ُ
یك ْم ب ِ َن َه ٍر ف ََم ْن َشـ ِر َب
« َفل ََّمـا ف ََصـلَ طَ الُ ُ
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ت
غ
ا
ن
م
ال
إ
ـی
ن
م
ه
ن
إ
ف
ه
ـ
م
ع
َم
ل
ن
ْ
ِ
ِ
َّ
َیـس ِم ِّنـی َو َم ْ ْ َ ْ ُ ُ ِّ
َ ْ َ َ
ِم ْنـ ُه َفل َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ً
ین َآم ُنوا َم َعـ ُه قَالُوا الَ
َ
َ
ـو َوالذ َ
ـاو َز ُه ُه َ
ـم فل ََّما َج َ
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و هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشـکر بنیاسـرائیل منصوب شـد،
و) سـپاهیان را بـا خـود بیرون برد ،به آنهـا گفت« :خداوند ،شـما را به
وسـیله یک نهـر آب ،آزمایـش میکند؛ آنهـا (که هنگام تشـنگی )،از
آن بنوشـند ،از مـن نیسـتند و آنهـا که جز یـک پیمانه با دسـت خود،
بیشتـر از آن نخورنـد ،از من هسـتند» جز عده کمی ،همگـی از آن آب
نوشـیدند .سـپس هنگامی کـه او و افرادی که بـا او ایمـان آورده بودند،
(و از بوتـه آزمایـش ،سـالم بـهدر آمدنـد )،از آن نهـر گذشـتند( ،از کمی
نفـرات خود ،ناراحت شـدند و عـدهای) گفتند« :امروز ،مـا توانایی مقابله
بـا (جالـوت) و سـپاهیان او را نداریـم ».امـا آنها که میدانسـتند خدا را
مالقـات خواهنـد کـرد (و بـه روز رسـتاخیز ،ایمان داشـتند) گفتند« :چه
بسـیار گروههـای کوچکـی کـه به فرمـان خدا ،بـر گروههـای عظیمی
پیـروز شـدند!» و خداوند ،با صابران و اسـتقامتکنندگان) اسـت.
در مـورد پیامبـران دیگـر هـم خداونـد اشـارههایی در آیـات االهی خود
دارد .بـرای نمونـه دربـاره آلابراهیم12مىفرماید:
 -10بقرة247،
 -11بقرة249،
 -12آل ابراهیم شامل بنى اسرائیل و یوسف و داود و سلیمان و غیر آنها مىشود.

«فقد آتینا آل ابراهیم الكتب و الحكمه و اتیناه ملكا عظیما»
مـا بـه خانـدان ابراهیم كتاب آسـمانى و حكمت بخشـیدیم و حكومتی
عظیـم به آنهـا دادیم.
13

لزوم زمامداری صالحان

آیـات گوناگون قرآن بر لـزوم زمامداری صالحان تاکیدمـیورزد و بدین
ترتیـب بـر ایـن نکته اشـاره میکند کـه با زمامـداری صالحـان ،اخالق
زمامـداری نیـز حاکـم خواهـد شـد .قـرآن از یک سـو براهمیـت و جود
پیشـوا ورهبـر تاکیـد میکنـد .برای نمونـه میتوان بـه این آیات اشـاره
کرد:
الر ُس ُ
ـن َربِّـک َو إ ِْن ل َْم تَف َْع ْ
ـل فَما
ـول بَلِّـغْ مـا ُأنْـ ِزلَ إِلَیـک ِم ْ
«یـا أَی َهـا َّ
14
بَلَّ ْغ َت رِسـالَ َت ُه»
ای پیامبـر! آنچـه از طـرف پـروردگارت بـر تو نازل شـده اسـت ،کامال
(بـه مردم) برسـان! و اگـر نکنی ،رسـالت او را انجام نـدادهای! خداوند تو
را از (خطرهـای احتمالـی) مردم ،نگاه مـیدارد و خداوند ،جمعیت کافران
(لجـوج) را هدایت نمیکند.
للّ 15
«م ْن ِ
طاع ا »
الر ُسولَ َف َق ْد أَ َ
یط ِع َّ
َ
کسی که از پیامبر اطاعت کند ،خدا را اطاعت کرده.
ٍ 16
«ول ِ ُك ِّل ق َْو ٍم َهاد»
َ
و براى هر گروهى هدایتكنندهاى است.
ـن ُأوتِـی ِك َتابَـ ُه ب ِی ِمینِـ ِه َف ُأ ْولَئِ َ
ـك
«یـو َم نَ ْد ُعـو ُك َّل ُأنَ ٍ
ـم ف ََم ْ
ْ
ـاس بِإ َِما ِم ِه ْ
ً 17
ِ
یظْ
ـون َفتیلا»
ـم َو َال ل َُم َ
ْـر ُء َ
ون ِك َتابَ ُه ْ
یق َ
(بـه یـاد آوریـد) روزى را كـه هـر گروهى را بـا پیشوایشـان مىخوانیم!
كسـانى كه نامه عملشـان به دسـت راستشان داده شـود ،آن را (با شادى
و سـرور) مىخواننـد؛ و بـه قـدر رشـته شـكاف هسـته خرمایى بـه آنان
سـتم نمىشود.
از سـویی دیگـر ،این منصـب را امانتی االهی میداند کـه باید به اهلش
هلل ی ْأ ُم ُر ُك ْـم أَ ْن ُت َـؤ ُّدوا ا َأل َمانَ ِ
برسـد« :إ َِّن ا َ
ین
ـات إِلَى أَ ْهلِ َهـا َوإِذَا َحكَ ْم ُت ْم بَ َ
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ْ
18
بَ ِص ًیرا»
خداونـد بـه شـما فرمـان میدهد کـه امانتهـا را به صاحبانـش بدهید!
و هنگامـی کـه میـان مـردم داوری میکنیـد ،بـه عدالـت داوری کنید!
خداونـد ،اندرزهـای خوبـی بـه شـما میدهد! خداوند ،شـنوا و بیناسـت.
بـه اعتقـاد ّ
علمـه طباطبایـی ،حكومت و والیتـی كه از جانـب خداوند
متعـال بـه كسـی محـول میگـردد ،یـا مـردم بـه شـخصی واگـذار
19
میكننـد ،از بزرگتریـن امانتهاسـت.
و از دیگـر سـو ،تحقـق حکومـت حاکمان صالـح را از وعدههـای االهی
میشـمارد و بـر آن تاکیـد مـیورزد .بـرای نمونـه در یـک جـا تاکیـد
میکنـد کـه سـ ّنت خداونـد متعـال بر این اسـت كـه شایسـتگان زمام
امـور را بـه دسـت بگیرند:
ـل اهللِ ا ُ
َـن نُ ْؤ ِم َن َح َّتى نُ ْؤ َتى ِم ْثلَ َما ُأوتِی ُر ُس ُ
هلل
ـم آیـ ٌة قَالُوا ل ْ
َ
«وإِذَا َج َاء ْت ُه ْ
 -13نساء54،
 -14مائده67،
 -15نساء80،
 -16رعد7،
 -17إسراء71،
 -18نساء58 ،
 -19المیزان ،ج  ،4ص 385

یج َع ُل ر َِسـالَ َت ُه َس ِ
َاب
أَ ْعل َُم َح ُ
یث ْ
یب الَّ ِذ َ
ین أَ ْج َر ُموا َص َغ ٌار ِع ْنـ َد اهللِ َو َعذ ٌ
ـیص ُ
20
ون»
یم ُك ُر َ
َشـ ِدی ٌد ب َِما كَانُوا ْ
و هنگامـى كـه آیـهاى بـراى آنهـا بیاید ،مىگوینـد« :ما هرگـز ایمان
نمىآوریـم ،مگـر ایـن كه همانند چیزى كه بـه پیامبران خدا داده شـده،
بـه مـا هم داده شـود!» خداوند آگاهتر اسـت كه رسـالت خویـش را كجا
قرار دهد! بهزودى كسـانى كه مرتكب گناه شـدند( ،و مردم را از راه حق
منحـرف سـاختند )،در مقابـل مكـر (و فریـب و نیرنگى) كـه مىكردند،
گرفتـار حقارت در پیشـگاه خدا ،و عذاب شـدید خواهند شـد.
درآیـه 105سـوره انبیـا نیـز تأكیـد میكنـد كـه حكومت و سـروری بر
ض ی ِر ُث َهـا ِع َبا ِدی
زمیـن بـرای بندگان صالح و شایسـته اسـت« :أَ َّن ا َأل ْر َ
ـون» و در آیـهای دیگر نیز تاکید میکند که خداوند مسـتضعفین
َّ
الصال ِ ُح َ
را حاکمـان زمین قـرار خواهد داد:
ـم أَئ ِ َّمـ ًة
یـن ْاسـ ُت ْض ِعفُوا ِفـی ا َأل ْر ِ
«ونُ ِریـ ُد أَ ْن نَ ُم َّ
ـن َعلَـى الَّ ِذ َ
َ
ض َونَ ْج َعل َُه ْ
21
ین»
ـم الْ َوا ِرثِ َ
َونَ ْج َعل َُه ُ
مـا مىخواهیـم بر مسـتضعفان زمین منت نهیـم و آنان را پیشـوایان و
وارثـان روى زمین قـرار دهیم.
زمامداران ناصالح

همـان گونـه کـه در قـرآن از زمامـداران صالـح نـام بـرده شـده اسـت،
زمامـداران ناصالـح نیـز مورد اشـاره قـرار گرفتهانـد .مصداق بـارز حاکم
ناصالـح ،فرعون اسـت کـه در قرآن بارها از او یاد شـده اسـت .آنچه به
عنـوان مصادیـق اقدامات ضداخالق زمامـداری او در قرآن ذکر شـده را
میتـوان اینگونـه شـمارش کرد:
22
 .1ادعای خداییَ « :ف َقالَ أَنَا َرب ُّ ُك ُم ا َأل ْعلَى»
َیـس لى ُم ُ
لک
 .2قدرتطلبـی« :ونـادى ِفر َع ُ
ـون فى قَو ِمه ِقال َیــقَوم ِاَل َ
صـر( 23»...و فرعـون درمیان مردمـش بانگ برآورد [و گفـت ]:اى قوم
ِم َ
مـن! آیـا حکومـت مصـر و این نهرهـا که از زیـر [کاخهاى] مـن جارى
اسـت ازآن من نیسـت؟(آیا نمىبینید).
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ب
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«ولَقَـ ْد أَ ْر َسـلْ َن ُ َ
 .3گمراهسـازی جامعـهَ :
ٍ 24
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـر ف ْر َع ْو َن ب َِرشـید» ؛ ما،
ـو َن َو َملَئِـ ِه فَات ََّب ُعـوا أ ْم َر ف ْر َع ْ
إِلَـى ِف ْر َع ْ
ـو َن َو َما أ ْم ُ
موسـى را بـا آیـات خـود و دلیل آشـكارى فرسـتادیم .به سـوى فرعون
و اطرافیانـش؛ امـا آنهـا از فرمـان فرعون پیـروى كردنـد؛ در حالى كه
فرمـان فرعـون ،مایه رشـد و نجـات نبود!
«و ْاسـ َتکْ ب َر ُه َو َو ُج ُنو ُد ُه ِفی ْ َ
َ
ْ
ـق َوظَ نُّواأن َُّه ْم إِل َْی َنا
ال ْر ِ
ض ب ِ َغ ْی ِرال َح ِّ
 .4اسـتکبارَ :
َ
ـون»25؛ واو -فرعـون-و سـپاهیانش درزمین به ناحق سرکشـى
َل ُی ْر َج ُع َ
کردند و پنداشـتندکه ایشـان به سـوى مـا بازگردانده نمىشـوند.
ین»26؛ از فرعون
 .5اسـرافکارِ « :م ْ
َان َعالِیا ِم َن الْ ُم ْسـ ِر ِف َ
ـو َن إِنَّـ ُه ك َ
ـن ِف ْر َع ْ
كـه مردى متكبـر و از اسـرافكاران بود.
َومــا ِ
ِ
ق
كانوا
م
َّه
ن
ا
َطاعوه
َوم ُه َفا
فــسقین»27؛
ُ
ُ
 .6تحقیر مردم« :فَاس َتخَ َّف ق َ
ً
پـس قوم خود را سـبکمغزگردانید درنتیجـه اطاعتش کردند.
 -20انعام124،
 -21قصص5،
 -22نازعات24،
 -23زخرف51،
 -24هود96-97،
 -25قصص39 ،
 -26دخان31،
 -27زخرف54 ،
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یعــایس َتض ِع ُف
 .7تفرقهافکنی«:ا ِ َّ
ون َعال ِفىاال ِ
ن ِفر َع َ
َرض َ
وج َعلَ اَهلَها ِش ً
نهـم28»...؛ فرعـون در زمیـن برترىجویى كرد ،و اهـل آن را
طَ ــائ ِ َف ًة ِم ُ
بـه گروههـاى مختلفـى تقسـیم نمـود؛ گروهى را بـه ضعـف و ناتوانى
مىكشاند.
ِ
ـون فـى قَو ِمـ ِه قـالَ  ...وهــ ِذه
ع
ر
ف
«ونـادى
تفاخـر:
و
انـدوزی
 .8مال
َ ُ
َنهــر َتجرى ِمـن َتحتى اَ فَال ُت ِ
بصـرون»29؛ فرعـون در میان قوم خود
ِاال ُ
نـدا داد و گفـت« :اى قـوم مـن! آیا حكومـت مصر از آن من نیسـت ،و
ایـن نهرهـا تحت فرمـان من جریـان نـدارد؟ آیـا نمىبینید؟
ِ 30
 .9قدرتطلبیَ «:و ِف ْر َع ْو ُن ُذو ا َأل ْوتَاد»
ِ
ِ
ون إِلَـى ِف ْر َع ْو َن
ار
ه
و
ـى
م
ه
د
ع
وس
م
ُّ َ َ َ ُ َ
 .10عصیانگـری« :ث َّ
ُـم بَ َع ْث َنا ِمـن بَ ْ
31
یـن» ؛آنگاه از پـى آنان
َاسـ َتکْ َب ُرواْ َوکَانُـوا ْق َْو ًمـا ُّم ْج ِر ِم َ
َو َملَئِـ ِه ب َِآیاتِ َنـا ف ْ
موسـى وهـارون رابـا آیـات خویـش بـه سـوى فرعـون و اشـراف او
فرسـتادیم ،ولـى آنهـا بزرگـى کردنـد و قومـى عصیانگربودنـد.
32
 .11اتهامزنـی« :قَـالَ إ َِّن َر ُسـول َُك ْم الَّـ ِذی ُأ ْر ِسـلَ إِل ُ
ـون»
ـم ل ََم ْج ُن ٌ
َیك ْ
؛(فرعـون) گفـت« :پیامبرى كه به سـوى شـما فرسـتاده شـده مسـلما
یم»33؛ (فرعون) به
دیوانـه اسـت .و «قَـالَ لِل َْم َ ِ
ل َح ْولَـ ُه إ َِّن َهذَا ل ََسـا ِح ٌر َعلِ ٌ
گروهـى كـه اطـراف او بودند گفـت« :این سـاحر آگاه و ماهرى اسـت!
الس ْـح َر».
و« قَـالَ َآم ْن ُت ْ
ـم لَ ُه ق َْبلَ أَ ْن آذ ََن ل َُك ْم إِنَّ ُه لَكَ ب ُِیر ُك ْم الَّ ِذی َعلَّ َم ُك ْم ِّ
(فرعـون) گفـت« :آیـا پیش از این كه به شـما اجـازه دهم بـه او ایمان
آوردید؟! بیگمان ،او بزرگ و اسـتاد شماسـت كه به شـما سـحرآموخته
(و ایـن یك توطئه اسـت)!
َ
َ
ِ
ْ
َ
َ
ـن
م
ـك
ن
ل
ع
ج
ل
ی
ر
َیـ
غ
لهـا
إ
ت
ذ
ـ
ت
ا
ـن
 .12اسـتبداد« :قَـالَ لَئِ ْ َّخَ َ ِ
ْ َ َّ
ِ
ْ
ین»( 34فرعـون خشـمگین شـد و) گفت« :اگـر معبودى غیر
الْ َم ْس ُ
ـجون ِ َ
َ
َ
ون
َم
ل
ع
ت
ف
ـو
َس
ل
ف
«
و
داد!»
خواهم
قرار
زندانیان
از
را
تـو
برگزینى،
از مـن
َ
َ ْ ْ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ـن ِخ َ
أ
م
ـم
َك
ل
ج
ر
أ
و
ـم
یك
د
ی
ـن
لا ٍف َو َ ُل َصلِّ َب َّن ُك ْم أَ ْج َم ِع َیـن» 35؛ اما
َ ُلق َِّط َع َّ
ْ
ْ َ ُْ ْ
بـهزودى خواهید دانسـت! دسـتها و پاهـاى شـما را بهعكس یكدیگر
قطـع مىكنـم ،و همـه شـما را بـه دار مىآویـزم!»
البتـه خداونـد متعـال ،فقـط از فرعـون به عنـوان زمامـدار ناصالـح یاد
نمیکنـد بلکـه از نمرود نیز بـه عنوان یکی از حاکمان ناصالح یاد شـده
36
َ
فى َربِّـ ِه أَ ْنءاتـاه ا ُ
هلل الْ ُملْك...»
ـاج ابراهیم ِ
لـى الَّـ ِذى َح َّ
اسـت«:أل َْم َت َرإِ َ
ُ
؛ (آیاندیـدى (وآگاهـى نـدارى از) كسـى [نمـرود] كـه با ابراهیـم درباره
پـروردگارش محاجه وگفتوگوكـرد؟ زیراخداوند به اوحكومـت داده بود
(و بـر اثركمـى ظرفیت ،از باده غرورسرمسـت شـده بود).
اخالق زمامداری

بـا توجه به آن چه گفته شـد میتوان اشـارههای قرآنـی درباره پیامبران
زمامـدار را بـه عنـوان بایسـتههای اخالقی زمامـداران مطرح کـرد .این
بایسـتهها را میتـوان از منظـری دیگـر به عنـوان ویژگیهـای زمامدار
شایسـته نیـز بـه شـمار آورد .از سـویی دیگـر آن چـه در مـورد فرعون
گفتـه شـد ،بهواقـع ویژگیهای سـلبی اخلاق زمامداری اسـت .اکنون
 -28قصص4،
 -29زخرف51 ،
 -30ص12،
 -31یونس75 ،
 -32شعراء27،
 -33شعراء34،
 -34شعراء29،
 -35شعراء49،
 -36بقره258 ،

بـه ویژگیهـای ایجابی اخلاق زمامـداری از دیدگاه قـرآن میپردازیم:
 .1رعایت عدالت و مساوات
یکـی از بنیادیتریـن مؤلفههـای اخلاق زمامـداری ،رعایـت عدالت و
مسـاوات دررفتـار ،کـردار و گفتـار اسـت .ایـن مهـم در آیـات گوناگون
قـرآن مـورد اشـاره و تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت .خداونـد بـه حضـرت
ابراهیـم وعده میدهـد که« :ال ُ
یـن»37؛ پیمان من،
ینـال َع ْه ِدی الظّ ال ِ ِم َ
بـه سـتمکاران نمیرسـد! (و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تو کـه پاک و
معصـوم باشـند ،شایسـته این مقامند) .قـرآن به عدل و احسـان فرمان
ـان 38»...و دسـتور میدهـد که
مىدهـد« :إ َِّن اللّ ی ْأ ُم ُـر ب ِالْ َع ْـد ِل َوا ِ
إل ْح َس ِ
ْ
َ
للّ
ـم أن ُتؤ ُّدواْ
حاکمـان بیـن مردم بـه عدالت رفتـار کننـد« :إ َِّن ا یأ ُم ُر ُك ْ
ا َأل َمانَ ِ
ـاس أَن تَ ْح ُك ُمواْ ب ِالْ َعـ ْد ِل39»...؛
ین ال َّن ِ
ـات إِلَـى أَ ْهلِ َهـا َوإِذَا َحكَ ْم ُتم بَ َ
خداونـد به شـما فرمـان میدهد کـه امانتهـا را به صاحبانـش بدهید!
و هنگامـی کـه میـان مـردم داوری میکنید ،بـه عدالـت داوری کنید!
چـرا کـه اخلاص در دیـن نیز مرهـون همین اسـت« :ق ْ
ـر َربِّی
ُـل أَ َم َ
ب ِالْ ِق ْس ِ
ون40».؛ بگو:
یـن لَ ُه ال ِّد َ
ـوه ُمخْ لِ ِص َ
ین ك ََمـا بَ َدأَ ُك ْم تَ ُعـو ُد َ
ـط َ .....وا ْد ُع ُ
«پـروردگارم امـر به عدالت کـرده اسـت .......و او را بخوانید ،در حالی که
دیـن (خـود) را بـرای او خالـص گردانیـد! (و بدانیـد) همان گونـه که در
آغـاز شـما را آفریـد( ،بار دیگـر در رسـتاخیز) بازمیگردید.
َـاءت َف َأ ْصلِ ُحـوا بَی َن ُه َمـا
در جایـی دیگـر نیـز تاکیـد میکنـد کـه ...«:ف ْ
هلل ِ
ب ِالْ َعـ ْد ِل َوأَق ِْسـطُ وا إ َِّن ا َ
ین41».؛ و هـرگاه دو گـروه از
یح ُّـب الْ ُمق ِْس ِـط َ
مؤمنـان بـا هـم به نـزاع و جنـگ پردازند ،آنها را آشـتى دهیـد؛ و اگر
یكـى از آن دو بـر دیگـرى تجـاوز كنـد ،با گـروه متجاوز پیـكار كنید تا
بـه فرمـان خدا بازگـردد؛ و هرگاه بازگشـت (و زمینه صلح فراهم شـد)،
در میـان آن دو بـه عدالت صلح برقرار سـازید؛ و عدالت پیشـه كنید كه
خداوند عدالت پیشـگان را دوسـت مـىدارد.
بـه همیـن دلیل اسـت که درآیـه  26سـوره مبـارک «ص» به حضرت
ْنـاك خَ لِی َف ًة ِفـی ْ َ
داوود تاکیـد میکنـد« :یـا داوود إِنَّا َج َعل َ
َاح ُك ْم
ال ْر ِ
ضف ْ
َّ
ـق َو ال تَ َّتبِ ِع الْ َهـوى ف ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ین
ذ
ل
ا
ِن
إ
هلل
ا
یل
ب
ـ
س
ن
ع
ك
ِ
یـن ال َّن ِ
ـاس ب ِالْ َح ِّ
َّ
َ
بَ َ
َیضلَّ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ع
م
َه
ل
هلل
ا
یل
ـ
س
ن
ع
ون
سـاب»؛ اى
ب
ذاب َش ِـدی ٌد ب ِما نَ ُسـوا ْیو َم الْ ِح ِ
یضلُّ َ َ ْ َ ِ
ُ ْ َ ٌ
داوود! مـا تـو را خلیفـه (و نماینـده خـود) در زمیـن قرار دادیـم ،در میان
مـردم بـه حـق داورى كـن ،و از هـواى نفس پیـروى منما كه تـو را از
راه خـدا منحرف مىسـازد ،كسـانى كـه از راه خـدا گمراه شـوند عذاب
شـدیدى به خاطـر فراموش كـردن روز حسـاب دارند.
یکـی از عینیتریـن مظاهرعدالت اجتماعی ،حکومت حضرت یوسـف
اسـت کـه فاصلـه فقیـر و غنـی را بسـیار كـم كـرد و آرامـش را بـرای
مردمـان آن سـرزمین بـه ارمغـان آورد .وی بـا اجـرای اصـل عدالـت
اقتصـادی ،موفقیـت بزرگـی در رسـاندن مـردم به حـق خـود از ثروت
و درآمدهـای جامعـه به دسـت آورد.
 .2ایمان به خدا
یکـی دیگـر از مؤلفههای اخلاق زمامـداری از دیدگاه قـرآن ،ایمان به
خداونـد متعـال و رعایـت تقوا اسـت .این مسـأله دربـاره پیامبـر بزرگ
 -37بقره124،
 -38نحل90 ،
 -39نساء58 ،
 -40اعراف29،
 -41حجرات9 ،

الر ُس ُ
ـول ب ِمـا ُأنْ ِزلَ إِلَیـ ِه ِم ْن
«آم َن َّ
اسلام بـه صراحت بیان شـده اسـتَ :
َرب ِّ ِـه»42؛ پیامبـر ،بـه آنچه از سـوی پروردگارش بـر او نازل شـده ،ایمان
آورده اسـت( .و او ،بـه تمـام سـخنان خـود ،کامال مؤمن میباشـد.
همچنیـن خداونـد ،شـاخصه صالحـان و حکومت آنـان را اقامـه فرامین
الصلاَ َة َوآتَ ْوا
ین إ ِْن َم َّك َّن ُاه ْـم ِفی ا َأل ْر ِ
ض أَق َُاموا َّ
االهـی ذکر میکنـد« :ال َّ ِذ َ
وف َونَ َه ْوا َع ْن الْ ُم ْنكَ ـ ِر َو ِ َّلِ َعا ِقب ُة ُ
ـر ِ
األ ُمـورِ»43؛ همان
ـروا ب ِالْ َم ْع ُ
الـ َّزكَا َة َوأَ َم ُ
َ
كسـانى كـه هـر گاه در زمیـن بـه آنها قـدرت بخشـیدیم ،نمـاز را برپا
مىدارنـد ،و زكات مىدهنـد ،و امـر بـه معـروف و نهـى از منكر مىكنند،
و پایـان همه كارها از آن خداسـت.
قـرآن همچنین این خصیصه را از ویژگیهای حضـرت داوود ذکر میکند:
اب»44؛ ای پیامبر! ......به خاطر بیاور بنده
ـر َع ْب َدنَـا َد ُاوو َد ذَا ا َألی ِد إِنَّـ ُه أَ َّو ٌ
َ
«وا ْذ ُك ْ
مـا داوود را كه صاحب قدرت ،و بسـیار بازگشـتكننده به خدا بود.
 .3بیتوجهی به مظاهر دنیوی
از جمله شـاخصههای اخلاق زمامداری ،بیتوجهی بـه مظاهر دنیوی و
پرهیز از دنیاطلبی اسـت .در آیه  131سـوره طه بر لزوم پرهیز زمامداران
دینـی ،از دنیاطلبـی تاکیـد شـده وآمـده اسـتَ « :و َال تَ ُم َّد َّن َعی َن َ
یـك إِلَى
ـم ِفیـ ِه َو ِر ْز ُق َربِّكَ
ـر َة الْ َحیـا ِة ال ُّدنیا ل ِ َن ْفتِ َن ُه ْ
َمـا َم َّت ْع َنـا ب ِـ ِه أَ ْز َو ًاجـا ِم ْن ُه ْم َز ْه َ
یـر َوأَبْقَـى »؛ و هرگـز چشـمان خـود را بـه نعمتهـای مـادی ،كه به
خَ ٌ
گروههایـی از آنـان دادهایم ،میفكن! اینها شـكوفههای زندگی دنیاسـت
تـا آنـان را در آن بیازماییـم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر اسـت.
 -4سعه صدر و تواضع در برابر مردم
یکـی دیگـر از شـاخصههای اخلاق زمامـداری ،داشـتن سـعه صـدر و
 -42بقره285،
 -43حج41،
 -44ص17،

تواضـع در برابـر مردم اسـت .خداوند در آیه اول سـوره انشـراح خطاب به
ـر ْح لَـک َص ْد َرک»؛ آیا ما سـینه تو را گشـاده
پیامبـر میفرماید«:أَل ْ
َـم نَ ْش َ
نساختیم؟
همچنیـن حضـرت موسـی هنگامـی كـه دعوت خـود را آغـاز میكرد،
نخسـتین خواسـتهاش از خداونـد شـرح صـدر بـوده اسـت؛ چنانكـه
ـر ْح لـي َصـ ْدري»45؛ پـروردگارا! سـینهام را
میفرمایـد« :قـالَ َر ِّب اشْ َ
گشـاده كـن .خداونـد در جایـی دیگر نیـز بر لـزوم تواضـع در برابر ملت
یـن»46؛ بـال (عطوفت) خود
تاکیـد میکنـد« :واخْ ِف ْ
ناحـک لِل ُْمو ِمنِ َ
ـض َج َ
َ
ـر
ع
ص
ت
ال
فرمایـد«:و
ی
م
هـم
دیگـر
جایـی
در
آر.
را بـراى مؤمنیـن فـرود
ُ
َ َ ِّ ْ
َ
َّ
ِ
ِ
ـاس َو َال َت ْم ِ
َ
ُ
َ
ال
ت
م
ل
ك
ـب
یح
ال
هلل
ا
ِن
إ
ا
ح
ر
م
ض
ر
أل
ا
ـی
ف
ـش
ُ خْ َ ٍ
خَ ـ َّد َك لِل َّن ِ
ْ ِ َ َ ً َّ
ُّ
فَخُ ـورٍ»47؛ بـا بىاعتنایـى از مردم روى مگـردان ،و مغرورانه بـر زمین راه
مـرو كه خداوند هیچ متكبر مغرورى را دوسـت نـدارد .همچنین در جایی
َـن تَخْ ِر َق
دیگـر تاکیـد میکند
ـش ِفـی ا َأل ْر ِ
کـه«:و َال تَ ْم ِ
ض َم َر ًحا إِن ََّك ل ْ
َ
ـغ الْجِ َبـالَ طُ ـوالً»48؛ و روى زمیـن ،بـا تكبـر راه مرو! تو
ض َول َْـن َت ْب ُل َ
ا َأل ْر َ
نمىتوانـى زمیـن را بشـكافى ،و طول قامتـت هرگز به كوهها نمىرسـد.
 .5صبر واستقامت
صبـر و اسـتقامت و ایسـتادگی در برابـر ظلـم از مهمترین شـاخصههای
اخلاق زمامـداری اسـت .یکـی از مهمترین دسـتورهایی کـه خداوند به
َاسـ َت ِق ْم کما ُأ ِم ْر َت»49؛
پیامبر بزرگوار اسلام داده ،همین مسـاله اسـت« :ف ْ
ِـر َعلَى َما
ب
«اص
و
كـن.
پـس همانگونـه كه فرمـان یافتهاى ،اسـتقامت
ْ ْ
ـون»50؛ در برابـر آنچـه مىگویند شـكیبا باش.
یقُولُ َ
 -45طه25،
 -46حجر88،
 -47لقمان18،
 -48إسراء37،
 -49هود112،
 -50ص17،

9

یکــی دیگــر از شــاخصههای اخــاق
زمامــداری ،خوشاخالقــی و محبــت بــه
مــردم اســت .پیامبــر آنچنــان نســبت بــه
مــردم مهربــان و دلســوزبود کــه خداونــد
دربــاره ایشــان میفرمایــد« :لَ َعلَّــكَ بَ ِ
ـع
اخـ ٌ
یــن» ؛ گویــى
نَف َْســكَ أَالَّ یكُونُــوا ُم ْؤ ِمن ِ َ
مىخواهــى جــان خــود را از شــدت انــدوه
از دســت دهــى بــه خاطــر ایــن كــه آنهــا
ایمــان نمىآورنــد.
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ون
همچنیـن در آیـهای دیگـر می
ـم أَئ ِ َّمـ ًة ی ْه ُ
ـد َ
َ
فرماید«:و َج َعلْ َنـا ِم ْن ُه ْ
ِ
ـروا َوكَانُـوا ب ِآیاتِ
ن
ق
یو
ـا
ن
ـون» 51؛ و از آنـان امامـان (و
ُ
َ
َ
ب ِ َأ ْم ِرنَـا ل ََّمـا َص َب ُ
پیشـوایانی) قـرار دادیم كه بـه فرمان ما (مـردم را) هدایـت میكردند
چـون شـكیبایی نمودنـد ،و به آیـات ما یقین داشـتند  .در آیـات  34و
َـع ب ِالَّتِی ِهی أَ ْح َس ُ
ـن
فصلـت دربـارة صبـر میفرمایـد« :ا ْدف ْ
 35سـورة ّ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
یم َو مـا یلَقَّاها
م
ح
ی
ل
و
ه
َّـ
ن
أ
ك
ة
ـداو
ع
ه
ن
ی
ب
و
ـك
ن
ی
ب
ی
ذ
ـ
ل
ا
السـیئة فَـإِذَا
ٌ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ََ َ َ
َ َ ٌ
ن را با
یم»؛ بـدى دیگرا 
إ َِّل ال َّ ِذ َیـن َص َب ُـروا َو مـا یلَقَّاهـا إ َِّل ُذو َح ٍّـظ َع ِظ ٍ
ت همچو 
ن تو و او دشـمنى اسـ 
ش دور كن ،تا آن ك ه میا 
ن رو 
بهتری 
ن
ت بهرهمند نشـوند جز
ن خصل 
ت گـر م و صمیمـى گـردد .و از ایـ 
دوسـ 
گ [از
كسـانى كـ ه صبر پیشـ ه كنند و كسـانى كـ ه داراى بهرهاى بـزر 
اندیشـ ه و خرد] هسـتند.
 .6خوشاخالقی و محبت به مردم
یکی دیگر از شـاخصههای اخلاق زمامـداری ،خوشاخالقی و محبت
بـه مـردم اسـت .پیامبـر آنچنان نسـبت به مـردم مهربان و دلسـوزبود
ـك أَ َّال ُ
ـع نَف َْس َ
کـه خداوند درباره ایشـان میفرمایـد« :ل ََعلَّ َ
یكونُوا
ك بَا ِخ ٌ
یـن»52؛ گویـى مىخواهـى جـان خـود را از شـدت اندوه از دسـت
ُم ْؤ ِمنِ َ
دهـى بـه خاطـر ایـن كـه آنهـا ایمـان نمىآورنـد .درآیـه دیگـری
 -51سجده24 ،
 -52شعراء3،

نیـز میفرمایـد« :لَقَـ ْد َج َاء ُك ْم َر ُس ٌ
ـول ِم ْن أَنف ُِس ُ
ـك ْم َع ِزیـ ٌز َعلَی ِه َمـا َعنِتُّ ْم
یـص َعل ُ
ین َر ُء ٌ
یم» 53؛ بهیقین ،رسـولى از خود شـما
َیك ْم ب ِالْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َح ِر ٌ
وف َر ِح ٌ
بـه سـویتان آمـد كـه رنجهـاى شـما بـر او سـخت اسـت؛ و اصـرار بر
هدایـت شـما دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنـان ،رئوف و مهربان اسـت.
ِ
ـن اهللِ
م
در جایـی دیگـر خطاب بـه پیامبر خدا آمده اسـتَ « :فب َِمـا َر ْح َم ٍة ْ
ـم َول َْو ُك ْن َت ف ًَّظـا َغلِیظَ الْ َقل ِْب َالنْفَضُّ ـوا ِم ْن َح ْول ِ َ
ـك فَا ْع ُف َع ْن ُه ْم
ل ِ ْن َ
ـت ل َُه ْ
َ
ِ
ِ
ـو َّك ْل َعلَـى اهللِ إ َِّن اهللَ
ـم َو َشـا ِو ْر ُه ْم فی األ ْم ِر فَـإِذَا َع َز ْم َت َف َت َ
َو ْاسـ َت ْغف ْر ل َُه ْ
ِ
ـب الْ ُم َت َو ِّكلِ َیـن»54؛ به (برکت) رحمت االهی ،در برابـر آنان ( مردم) نرم
یح ُّ
(و مهربان) شـدی! و اگر خشـن و سـنگدل بـودی ،از اطراف تـو ،پراکنده
میشـدند .پـس آنهـا را ببخش و برایشـان آمرزش بطلـب! و در کارها،
بـا آنان مشـورت کن! اما هنگامـی که تصمیم گرفتی( ،قاطع بـاش! و) بر
خـدا تـوکل کن! زیرا خداونـد متوکالن را دوسـت دارد.
همچنیـن در آیـه دیگـر بـه پیامبـر دسـتور میدهـد که با مسـتضعفین
«و ْاصب ِْر نَف َْس َ
ین
ـع الَّ ِذ َ
ـك َم َ
همراهـی کنـد و مدافـع و مواظب آنان باشـدَ :
55
َ
َ
ون َو ْج َه ُه َوال تَ ْع ُد َعی َنـاك َع ْن ُه ْم » ؛
ـون َربَّ ُه ْم ب ِالْ َغ َدا ِة َوالْ َع ِشـی ی ِریـ ُد َ
ی ْد ُع َ
بـا كسـانى بـاش كـه پـروردگار خـود را صبح و عصـر مىخواننـد ،و تنها
رضـاى او را مىطلبنـد! و هرگـز بـه خاطـر زیورهـاى دنیا ،چشـمان خود
را از آنهـا برمگیر.
 .7سادهزیستی
از جملـه نشـانههای اخالق زمامـداری از نـگاه قرآن ،سادهزیسـتی حاکم
اسـت .درآیـات  7تـا  10سـوره فرقـان ،بـر لـزوم سادهزیسـتی و دوری از
ـول
الر ُس ِ
«وقَالُوا َم ِ
ال َهذَا َّ
تجمالت زمامداران اسلامی تاکید شـده اسـتَ :
یـ ْأ ُك ُل َّ
َـو َال ُأن ِزلَ إِلَیـ ِه َمل ٌ
َك ف ُ
ـون َم َع ُه
ـو ِ
َیك َ
الط َع َ
اق ل ْ
ـام َو ْیم ِشـی ِفی ا َأل ْس َ
ْ
ـون لَ ُه َج َّن ٌة یـأ ُك ُل ِم ْن َها َوقَـالَ َّ
ون إ ِْن
یـرا.أَ ْو یلْقَـى إِلَیـ ِه كَن ٌز أَ ْو تَ ُك ُ
الظال ِ ُم َ
نَ ِذ ً
َّ
ً
َـك ا َأل ْم َثالَ ف ََضلُّـوا َف َ
ورا.انظُ ْر ك ََیـف َض َربُـوا ل َ
ال
لا
ـح
س
م
ج
ر
ال
إ
ـون
ِ
َت َّتب ُِع َ َ ُ َ ْ ُ ً
َّ
ِ
ِ
ك َج َّناتٍ
لَ
ـن َذل ِ َ
َ
ـاء َج َع لَك خَ ًیرا م ْ
یسـ َت ِط ُیع َ
ون َسـبِیال.تَ َب َار َك الذی إ ِْن َش َ
ْ
تَجْـرِی مِـنْ تَحْتِهَـا اآلنهـا رُ وَیجْعَلْ لَكَ قُصُـورًا»؛ و گفتنـد« :چرا این
پیامبر غذا مىخورد و در بازارها راه مىرود؟! (نه سـ ّنت فرشـتگان را دارد و
نه روش شـاهان را!) چرا فرشـتهاى بر او نازل نشـده كه همراه وى مردم
را انـذار كنـد (و گـواه صـدق دعوى او باشـد)؟! یا گنجى (از آسـمان) براى
او فرسـتاده شـود ،یا باغى داشـته باشـد كـه از (میـوه) آن بخـورد (و امرار
معـاش كند)؟!» و سـتمگران گفتند« :شـما تنها از مـردى مجنون پیروى
مىكنید!»ببیـن چگونـه بـراى تو مثلهـا زدند و گمـراه شـدند ،آن گونه
كـه قـدرت پیدا كـردن راه را ندارنـد! زوالناپذیر و بزرگ اسـت خدایى كه
اگـر بخواهـد بـراى تـو بهتـر از این قـرار مىدهـد :باغهایى كـه نهرها از
زیـر درختانـش جارى اسـت ،و (اگـر بخواهد) بـراى تـو كاخهایى مجلل
قرارمىدهد.
«و َال تَ ُمـ َّد َّن َعی َنیكَ
در آیـه  131سـوره مبارکه طه نیز تاکید شـده اسـتَ :
ـر َة الْ َحیا ِة ال ُّدنیا ل ِ َن ْفتِ َن ُه ْم ِفیـ ِه َو ِر ْز ُق َربِّ َ
ك
إِلَـى َمـا َم َّت ْع َنا ب ِـ ِه أَ ْز َو ًاجا ِم ْن ُه ْم َز ْه َ
خَیـرٌ وَأَبْقَـى»؛ ای رسـول ما! هرگز به متاع ناچیزی که بـه قومی در جلوه
حیـات دنیای فانـی برای امتحان دادهایم چشـم آرزو مگشـا و رزق خدای
تو بسـیار بهتر و پایندهتر اسـت.
 .8بینش و بصیرت
از جملـه ویژگیهـای اخالقـی زمامـداران  ،دارا بـودن نعمـت بینـش و
 -53توبة128،
 -54آل عمران159،
 -55کهف28،

بصیـرت اسـت .در سـوره یوسـف آیـه  108آمده اسـت «:قُل ه ِذ ِه َسـبیلی
ـن ات ََّبعنی»؛ بگـو« :این راه من اسـت
اَد ُعـوا الـی اهللِ علـی بَصیـر ٍة اَنـا و َم ِ
مـن و پیروانـم ،و بـا بصیـرت كامـل ،همه مـردم را به سـوى خـدا دعوت
مىكنیـم! منزه اسـت خـدا! و من از مشـركان نیسـتم -بینـش و بصیرت
حضـرت یوسـف در پیشبینـی اوضاع سـخت جامعه و تاکیـد او بر تالش
برای ذخیرهسـازی گندم ،نشـانهای آشـکار بر بینش و دور اندیشـی فراوان
ین َدأَبًا ف ََمـا َح َص ْد ُت ْم
ـب َع ِسـنِ َ
ایـن پیامبـر بزرگ خداسـت« :قَالَ تَ ْز َر ُع َ
ون َس ْ
56
وه ِفـی ُسـ ْن ُبلِ ِه إِ َّال َقلِ ً
ون» ؛هفت سـال بـا جدیت زراعت
یلا ِم َّما تَ ْأ ُك ُل َ
فَـذ َُر ُ
میكنیـد و آن چـه را درو كردیـد ،جز كمـی كه میخورید ،در خوشـههای
خـود باقـی بگذارید (و ذخیـره کنید).
 .9امانتداری
از جملـه مؤلفههـای اخالقـی زمامـداران ،رعایـت امانتداری اسـت .یکی
از دالیلـی کـه پادشـاه مصـر ،حضرت یوسـف را به پسـت و مقام رسـانید،
«و قَـالَ الْ َملِ ُ
ونى ب ِ ِه أَ ْسـ َتخْ لِ ْص ُه
ـك ائْ ُت ِ
همیـن خصلت امانتداری اوسـتَ :
57
ْسـى َفل ََّمـا كلَّ َم ُه قَالَ إِن َ
ین أَ ِمین» ؛پادشـاه گفت« :او
ل ِ َنف ِ
َّـك الْ ْیو َم لَ َدی َنا َم ِك ٌ
[یوسـف] را نـزد من آورید ،تا وى را مخصـوص خود گردانم!» هنگامى كه
(یوسـف نـزد وى آمد و) با او صحبت كرد( ،پادشـاه به عقـل و درایت او پى
بـرد و) گفت« :تـو امروز نزد ما جایگاهى واال دارى ،و مورد اعتماد هسـتى.
بـه همیـن دلیـل اسـت که حضرت یوسـف بـه پادشـاه پیشـنهاد میکند
ْنى
کـه او را مسـؤول خزانـهداری و امـور مالـی کشـور گردانـد« :قَـالَ ْاج َعل ِ
ائـن ْ َ
ض إ ّ
َع َ
یم» 58؛ (یوسـف) گفت :مرا سرپرسـت
ال ْر ِ
لـى خَ َز ِ
ِنـى َحفِیظٌ َعلِ ٌ
خزائن سـرزمین (مصـر) قرارده ،كـه نگهدارنده و آگاهـم .در جریان توطئه
زلیخـا نیز امانتداری یوسـف کامال به اثبات رسـیدَ « :ذل ِ َ
َـم أَنِّی ل َْم
ك ل ِ ْیعل َ
یـب َوأَ َّن ا َ
ین»59؛ من از آن روی فرسـتاده
أَخُ ْنـ ُه ب ِالْ َغ ِ
هلل َال ی ْه ِـدی كَی َد الْخَ ائِنِ َ
پادشـاه را برگردانـدم كـه عزیز مصـر بداند در نهـان به او خیانـت نكردم و
بدانـد كـه خـدا نیرنگ خیانـتكاران را بـه نتیجـه نمیرسـاند .در ماجرای
حضرت موسـی هم دختر شـعیب از امانتداری موسـی نزد پدرش سـخن
َـت إ ِْح َد ُاه َما یاأَبَ ِ
ـت ْاسـ َت ْأج ِْر ُه إ َِّن خَ َیر َم ِن ْاسـ َت ْأ َج ْر َت الْ َق ِوی
میگویـد « :قَال ْ
ین»60؛یكـی از آن دو (دختـر) گفـت :پـدرم! او را اسـتخدام كـن؛ زیـرا
ا َأل ِم ُ
بهتریـن كسـی را كـه میتوانی اسـتخدام كنی آن كسـی اسـت كه قوی
و امین باشـد.
 .10شجاعت و صالبت
از جملـه شـاخصههای اخلاق زمامـداری از نـگاه قـرآن كریـم ،دارا بودن
قاطعیت ،صالبت و شـجاعت در رهبری حکومت دینی اسـتِ « :اذَا َع َز ْم َت
هلل ِ
ـو َّك ْل َعلَـى اهللِ إ َِّن ا َ
ین» 61؛ هنگامی كه تصمیم گرفتی،
یح ُّب الْ ُم َت َو ِّكلِ َ
َف َت َ
(قاطـع بـاش! و) بـر خدا توكل كـن! زیرا خداونـد متوكالن را دوسـت دارد.
همچنیـن در قرآن سـفارش شـده اسـت كـه مؤمنـان در مقابل دشـمنان
احسـاس ترس نكرده و در برابر مالمت سـرزنشكنندگان تسـلیم نشـوند:
یـن»62؛ پس اگر ایمـان دارید از
ـم َوخَ اف ِ
« فَلاَ تَخَ اف ُ
ـم ُم ْؤ ِمنِ َ
ُـون إ ِْن ُك ْن ُت ْ
ُوه ْ
آنـان نترسـید و فقـط از (مخالفـت) من بترسـید .همچنیـن در آیـه پایانی
سـوره کافـرون ،خداونـد بـه قاطعیت در اصول توسـط رهبر جامعه دسـتور
 -56یوسف47،
 -57یوسف54،
 -58یوسف55،
 -59یوسف52،
 -60قصص26،
 -61آل عمران159،
 -62آل عمران175،

یـن»؛ پس دین شـما برای شـما و دین من
کـم َو لِـی ِد ِ
َکـم ِدی ُن ْ
میدهد«:ل ْ
بـرای من.
.11داناییوتوانایی
از دیگـر شـاخصههای اخلاق زمامداری ،داشـتن دانایی و اسـت .حضرت
یوسـف ،دانایـی و توانایـی را از ضروریتهای پذیرش مسـؤولیت حکومتی
میشـمارد و خـود را به صفت علیم و مکین وصف میکند« :قـالَ ْاج َعلْنِى
ـن ْ َ
یم»63؛ مرا بر خزانههاى این سـرزمین
ال ْر ِ
َعلـى خَ زائ ِ ِ
ض إِنِّى َحفِیـظٌ َعلِ ٌ
بگمـار كـه من نگاهبان (امیـن) و دانایـم .در جایی دیگر نیز دربـاره دانایی
و توانایـی حضرت یوسـف آمده اسـت «:قَالَ َال ی ْأتِ ُ
ـام ُت ْر َزقَان ِ ِه إِ َّال
یك َمـا طَ َع ٌ
یك َمـا َذل ِ ُك َما ِم َّمـا َعلَّ َمنِی َربِّی إِنِّـی تَ َر ْك ُت ِمل َةَّ
نَ َّب ْأ ُت ُك َمـا ب ِ َت ْأ ِویلِـ ِه ق َْبـلَ أَ ْن ی ْأتِ ُ
64
ون» ؛(یوسـف) گفت :پیش
ـون ب ِـاهللِ َو ُه ْم باآل ِخ َـر ِة ُه ْم كَا ِف ُر َ
َـو ٍم َال ی ْؤ ِم ُن َ
ق ْ
از آن كـه جیره غذایی شـما فرا رسـد ،شـما را از تعبیر خوابتـان آگاه خواهم
سـاخت .ایـن ،از دانشـی اسـت كـه پـروردگارم به مـن آموخته اسـت .من
آییـن قومـی را كـه به خـدا ایمـان ندارند ،و به سـرای دیگـر كافرند ،ترك
گفتم (و شایسـته چنین موهبتی شـدم).
مرحـوم عالمه طباطبایی درباره این شـاخصه مینویسـد« :كسـانی كه در
سـپردن مسـؤولیتها و كارهـا تنها به امانـت و پاكى قناعـت مىكنند ،به
همان اندازه در اشـتباهند كه براى پذیرش مسـؤولیت ،داشـتن تخصص را
كافـى بدانند .متخصصان خائن و آگاهان نادرسـت ،همان ضربه را مىزنند
كـه درسـتكاران ناآگاه و بىاطالع خواهند زد .منطق اسلام این اسـت كه
هـر كار بایـد به دسـت افرادى نیرومند و توانا و امین سـپرده شـود ،تا نظام
جامعه به سـامان رسـد .در بررسـی علـل زوال حكومتها در طـول تاریخ،
65
عامـل اصلى سـپردن كار به دسـت یكـى از دو گروه فوق بوده اسـت».
 .12دشمنستیزی
دشمنسـتیزی یکی از شـاخصههای حکومـتداری و اخلاق زمامداری
اسـت .ایـن نکتـه در قـرآن و ذیـل دو موضـوع اصـل جهـاد در راه خداو
اصل نفى سـبیل بیان شـده اسـت .در مـورد اصل جهـاد در راه خدا آیات
گوناگونـی وجـود دارد کـه خداونـد خطاب بـه پیامبربر لزوم جهـاد تاکید
میفرمایـد .برخـی از این آیـات عبارتند از:
«و جاهـدوا فـى اهلل حـق جهـاده»66؛ و در راه خـدا جهـاد كنیـد ،و حـق
جهـادش را ادا نماییـد.
ِ
ـدوا ب ِ َأ ْم َوال ِ ُك ْم َوأَنف ُِس ُ
ِیل اهللِ َذل ِ ُك ْم
ه
ا
ج
و
ـك ْم ِفی َسـب ِ
ـروا ِخفَافًـا َوثِقَـا ًال َ َ ُ
«ان ِف ُ
67
ُ
ُ
ون» ؛(همگى به سـوى میـدان جهاد) حركت
ـم تَ ْعل َُم َ
خَ ٌ
ـم إ ِْن كن ُت ْ
یـر لَك ْ
كنیـد؛ سـبكبار باشـید یا سـنگینبار! و بـا امـوال و جانهاى خـود ،در راه
خـدا جهـاد کنیـد؛ این براى شـما بهتر اسـت اگـر بدانید.
ْ
ـم َج َه َّن ُم
اه
و
أ
م
و
َّـار َوالْ ُم َنا ِف ِق َ
ـم َ َ َ ُ ْ
یـن َوا ْغلُظْ َعلَی ِه ْ
«یاأَی َهـا ال َّنبِـی َجا ِهـ ِد الْ ُكف َ
ـس الْ َم ِصیـر»68؛ اى پیامبـر! بـا كافـران و منافقـان جهـاد كـن ،و بـر
َوب ِ ْئ َ
آنها سـخت بگیر! جایگاهشـان جهنم اسـت؛ و چه بد سرنوشـتى دارند.
در مـورد اصـل نفی سـبیل نیـز آیات گوناگونـی آمده اسـت .از جمله این
آیـات عبارتنـد از«:ولـن یجعـل اهلل للكافرین علـى المومنین سـبیال»69؛
و خداونـد هرگـز بـر زیان مؤمنـان ،بـراى کافران را تسـلّطى قـرار نداده
 -63یوسف55،

 -64یوسف37 ،
 -65تفسیر المیزان ،ج  ،16ص 67
 -66حج78 ،
 -67توبه41 ،
 -68توبة73،
 -69نسإ 141 ،
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است.
ِ
ِ
ِ
ْكَ
ه
د
ه
ا
ج
و
یـن
ر
ف
ا
ل
ا
ـع
ط
ـم ب ِـ ِه ِج َهـا ًدا َكب ًِیرا»70؛ بنابر ایـن از كافران
ِ
ْ
ُ
َ
ََ
َ« َال ُت ْ
ْ
اطاعـت مكـن ،و به وسـیله آن (قـرآن) با آنـان جهـاد بزرگى بنما.
 .13شکرگزاری از فرصت خدمت
زمامـداری ،فرصتـی بـرای خدمت بـه خلـق و بهواقع موهبتی اسـت که
از سـوی خداونـد داده میشـود .شـکرگزاری از فرصـت خدمـت ،یکی از
مؤلفههـای اخلاق زمامـداری اسـت .نمونـه بـارز آن ،داسـتان حضـرت
سـلیمان اسـت کـه خداونـد در آیاتـی از قـرآن بـه آن اشـاره میفرمایـد:
ـس َو َّ
ون َ.ح َّتى
ـن الْجِ ِّن َوا ِ
إلنْ ِ
ان ُج ُنو ُد ُه ِم ْ
ـم یو َز ُع َ
َیم َ
َ
ـر ل ِ ُسـل َ
الطی ِر ف َُه ْ
«و ُح ِش َ
ِ
َـت نَ ْملَـ ٌة یاأَی َها ال َّن ْم ُ
ل
َا
ق
ـل
م
ن
ال
ی
د
ا
و
َـى
ـل ا ْدخُ ُلوا َم َسـا ِك َن ُك ْم َال
ل
ع
ِ
َّ
ْ
ـوا َ
إِذَا أَتَ ْ
َ
ْ
ـم َضا ِح ً
ـن
ـم َال ْ
ـكا ِم ْ
ْ
َیم ُ
یش ُع ُر َ
یح ِط َم َّن ُك ْـم ُسـل َ
ان َو ُج ُنـو ُد ُه َو ُه ْ
ونَ .ف َت َب َّس َ
َ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ق َْول ِ َهـا َوقَـالَ َر ِّب أَ ْو ِز ْعنـی أ ْن أشْ ُ
ـك َر ن ْع َم َت َ
ـت َعلَـی َو َعلَى
ـك التـی أنْ َع ْم َ
ـاه َوأَ ْد ِخلْنِـی ب َِر ْح َمتِ َ
ـك ِفـی ِع َبـا ِد َك
َوالِـ َدی َوأَ ْن أَ ْع َمـلَ َصال ِ ًحـا تَ ْر َض ُ
ین»71؛سـپاهیان سلیمان از پریان و آدمیان به وادى موران رسیدند.
َّ
الصال ِ ِح َ
یـک تـن از مورچـگان به خیل مـوران نـدا داد که اى مـوران به النههاى
خود اندر شـوید تا سـلیمان و سـپاهیانش ندانسـته شـما را در زیر پا خرد
نکننـد .سـلیمان سـخن او را شـنید و از آگاهـى آن مـور کـه سـلیمان و
سـپاهیانش را مىشناسـد به شـگفت اندر شـد و با رضایت خاطر تبسـم
کـرد و گفـت :بارخدایـا! چندان مـرا در دنیا نگهدار که فرصتیابم و شـکر
ایـن نعمـت را بگـزارم که به من و پدر و مادرم عنایت کـردهاى و بتوانم در
مقـام شـکرگزارى خدمتى تقدیم کنم که مـورد رضاى تو باشـد .بارخدایا!
تـو مـرا به رحمت خـود ،در سـلک بندگان شایسـته اسـت درآور.
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 .14خوشقولی
یکـی از مهمتریـن مؤلفههـای اخلاق زمامداری این اسـت کـه زمامدار
بـه قـول و عهـد خود وفادار باشـد و به آن عمـل کند .خداونـد در این باره
ـر َم ْق ًتا ِع ْن َد اهللِ
میفرماید«:یاأَی َهـا ال َّ ِذ َ
ون َما َال َتف َْع ُل َ
ـم َتقُولُ َ
یـن آَ َم ُنوا ل ِ َ
ون.ك َُب َ
72
ـون» ؛ ای كسـانی كه ایمان آوردهاید! چرا سـخنی
أَ ْن تَقُولُـوا َمـا َال تَف َْع ُل َ
میگوییـد كـه عمـل نمیكنید؟! نزد خدا بسـیار موجب خشـم اسـت كه
سـخنی بگویید كه عمـل نمیكنید.
 .15مردمی بودن
مردمـی بـودن وكسـب مقبولیـت و اعتمـاد مـردم ،از جملـه اصلیتریـن
شـاخصههای اخلاق زمامـداری اسـت .عینیتریـن نمونه این شـاخصه،
حضرت یوسـف اسـت کـه خداوند در قرآن بـه آن اشـاره میفرماید .برای
یان
ـج َن َف َت ِ
الس ْ
نمونـه در آیه  36سـوره یوسـف آمده اسـتَ :
«و َدخَ ـلَ َم َع ُه ِّ
ـرا َوقَالَ
ـر إِنِّی أَ َرانِـی أَ ْح ِم ُل ف َْو َق
اآلخَ
قَـالَ أَ َح ُد ُه َمـا إِنِّـی أَ َرانِی أَ ْع ِص ُر خَ ْم ً
ُ
َرأْ ِسـی خُ ْبـ ًزا تَ ْأ ُك ُل َّ
یـر ِم ْن ُه نَ ِّب ْئ َنا ب ِ َت ْأ ِویلِ ِه إِنَّا نَ َر َ
ین»؛ و دو
اك ِم ْن الْ ُم ْح ِسـنِ َ
الط ُ
جـوان ،همراه او وارد زندان شـدند یكـی از آن دو گفت :من در خواب دیدم
كـه (انگـور برای) شـراب میفشـارم! و دیگری گفت :من در خـواب دیدم
كـه نان بر سـرم حمـل میكنم و پرنـدگان از آن میخورند .مـا را از تعبیر
ایـن خـواب آگاه كن كه تـو را از نیكـوكاران میبینیم.
مردمـداری موجـب میشـود تـا مـردم نیـز از حاکـم اطاعـت کـرده ،او را
ـن بَ ْع ِد َذل ِ َ
ـب ٌع
ُـم ی ْأتِی ِم ْ
دوسـت بدارنـد و فرامینـش را اجـرا کنند« :ث َّ
ك َس ْ
ْ
ـن إِ َّال َقلِی ً
ـون .ث َُّم یأتِـی ِم ْن بَ ْع ِد
ْـن َمـا َق َّد ْم ُت ْم ل َُه َّ
ِشـ َدا ٌد ی ْأ ُكل َ
ال ِم َّما ُت ْح ِص ُن َ
 -70فرقان52،
 -71نمل17-19،
 -72صف2-3 ،

َذل ِ َ
ون»73؛ پس از آن ،هفت سـال
ـام ِفی ِه ی َغ ُ
ـر َ
ـك َع ٌ
ـاث ال َّن ُ
ـاس َو ِفی ِه ْیع ِص ُ
سـخت (و خشـكی و قحطـی) میآیـد ،كـه آن چـه را بـرای آن سـالها
ذخیـره كردهایـد ،میخورنـد جز كمی كه (بـرای بذر) ذخیـره خواهید كرد.
سـپس سـالی فرامیرسـد كه باران فراوان نصیب مردم میشـود و در آن
سـال ،مـردم عصـاره (میوههـا و دانههـای روغنـی را) میگیرنـد (و سـال
پربركتی اسـت).
 .16راستگویی و صداقت
یکی دیگر از نشـانههای اخالق زمامداری ،راسـتگویی و صداقت اسـت؛
همـان صفتـی که حضرت یوسـف نیز به آن شـهرت داشـت و به همین
ـف أَی َها
«یوس ُ
علـت نیـز مـورد محبـت و عالقه مـردم قرار گرفتـه بـودُ :
یق أَ ْفتِ َنا ِفی َس ْـب ِع بَق ََر ٍ
ان ی ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
اف َو َس ْب ِع ُس ْن ُبال ٍَت
ات ِس َـم ٍ
الص ِّد ُ
ِّ
74
ُ
َ
َّ
ٍ
ـون» ؛(او به زندان
خُ ْضـ ٍر َوأخَ َر یاب َِسـات ل ََعلِّی أ ْرج ُِع إِلَى ال َّن ِ
اس ل ََعل ُه ْم ْیعل َُم َ
آمـد ،و چنین گفت ):یوسـف ،ای مرد بسـیار راسـتگو! دربـارة این خواب
اظهارنظـر كـن كه هفـت گاو چاق را هفـت گاو الغـر میخورند و هفت
خوشـه تر ،و هفت خوشـه خشـكیده تا من به سـوی مردم بازگردم ،شاید
(از تعبیر این خواب) آگاه شـوند.
.17شایستهساالری(نفیخویشاوندساالری)
از جمله اصلیترین شاخصههای اخالق زمامداری ،نفی خویشاوندساالری
و پارتیبـازی اسـت که میتـوان از آن با عنوان شایستهسـاالری یاد کرد.
خداونـد متعـال بر ایـن قضیه تاکید فرمـوده و درآیه 105سـوره انبیا تأكید
میكنـد كـه حكومت و سـروری بر زمیـن برای بندگان صالح و شایسـته
ون» .عینیتریـن مثال قرآن در
اسـت« :أَ َّن ا َأل ْر َ
ض ی ِر ُث َهـا ِع َبـا ِدی َّ
الصال ِ ُح َ
ایـن بـاره ،جریـان حضـرت نـوح اسـت کـه وقتی متوجـه شـد فرزندش
ـوح َربَّ ُه َف َقـالَ َر ِّب إ َِّن
«ونَا َدى نُ ٌ
اهلیـت ندارد ،از حمایت او دسـت کشـیدَ :
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ِ
ْ
َـالَ
كَ
م
ك
وح إِنَّ ُه
ن
یا
ق
.
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ا
ح
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ابْنِـی ِم ْن أَ ْهلِـی َوإ َِّن َو ْع َد َك الْ َح ُّ
ُ
َ
ـق َوأَنْ َت أَ ْح ُ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
َیس ل َ
ـن أَ ْهلِ َ
َ
َـك ب ِ ِه ِعل ٌْم
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ف
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ك إِنَّـ ُه َع َم ٌل غ ُ
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َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
إِنِّـی أعِظُ َ
ین.قَـالَ َر ِّب إِنِّی أ ُعو ُذ ب َِك أ ْن أ ْسـأل ََك
ـون م ْن الْ َجاهل َ
ـك أ ْن تَ ُك َ
ْـم َوإِ َّال تَ ْغ ِف ْر لِی َوتَ ْر َح ْمنِی أَ ُك ْن ِم ْن الْخَ ِ
ِ
ِ
ل
ع
ه
ب
َیس لِی
ِ
ین» 75؛ نوح
اسـ ِر َ
ٌ
َمـا ل َ
بـه پـروردگارش عـرض كـرد« :پـروردگارا! پسـرم از خاندان من اسـت؛ و
وعـده تـو (در مورد نجات خاندانم) حق اسـت؛ و تـو از همه حكمكنندگان
برترى!»فرمود« :اى نوح! او از اهل تو نیسـت! او عمل غیرصالحى اسـت
(فرد ناشایسـتهاى اسـت)! پس ،آنچه را از آن آگاه نیسـتى ،از من مخواه!
مـن به تو انـدرز مىدهم تا از جاهالن نباشـى!» عرض كرد« :پـروردگارا!
مـن بـه تو پناه مىبـرم كه از تو چیزى بخواهـم كه از آن آگاهـى ندارم! و
اگـر مـرا نبخشـى ،و بر من رحم نكنـى ،از زیـانكاران خواهم بود.
 .18اصالحگری
یکـی از مهمتریـن مؤلفههـای اخلاق زمامداری این اسـت کـه زمامدار
بـه دنبال سـعادت جامعه باشـد و بـا تاکید بر اصل تزکیـه و تعلیم ،اصالح
جامعـه را پـی گیـرد .خداوند ،یكى از اهـداف بعثت پیامبر اسلام را تعلیم
«ه َو الَّـ ِذی بَ َع َث
آیـات االهـی ،حكمـت و تزكیه نفس بیـان كرده اسـتُ :
ِفـی ْ ُ
ِ
ْ
اب
ت
ك
ل
ا
ـم
ه
م
ال ِّم َ
یین َر ُسـو ًال ِم ْن ُه ْـم ی ْت ُلوا َعلَی ِه ْم آیاتِـ ِه َوی َز ِّكی ِه ْم َو َیعلِّ ُ ُ ُ َ َ
76
َوالْ ِحكْ َمةَ »...؛ او كسـى اسـت كه در میان جمعیت درسنخوانده ،رسولى
 -73یوسف 48،و 49
 -74یوسف46،
 -75هود45-47،
 -76جمعه2،

خداونــد متعــال نــگاه ویــژهای بــه بحــث اخــاق و بهویــژه
اخــاق زمامــداری دارد .قــرآن كریــم در بســیاری از آیــات با
صراحــت و یــا غیرمســتقیم بــه ایــن نکتــه اشــاره كــرده و
همــه زمامــداران بهویــژه زمامــداران اســامی را بــه ایــن
مهــم فراخوانــده اســت .مــواردی چــون بیتوجهــی بــه
مظاهــر دنیــوی ،بصیــرت ،دانایــی وتوانایــی ،راسـتگویی
و صداقــت ،حقگرایــی ،ایمــان بــه خــدا ،بیتوجهــی بــه
مظاهــر دنیوی ،دشــمن ســتیزی و...از جملــه مؤلفههایی
هســتند كــه از نگاه قــرآن بایســتههای اخــاق زمامــداری
بــه شــمار میآینــد.

از خودشـان برانگیخـت كـه آیاتش را بر آنها مىخوانـد و آنها را تزكیه
مىكنـد و به آنان كتـاب (قرآن) و حكمـت مىآموزد.
قـرآن ،ارسـال پیامبـران را منـت خداوند بر بشـر ذکـر کـرده و میفرماید:
ین إِ ْذ بَ َع َث ِفی ِه ْم َر ُسـو ًال ِم ْن أَنف ُِس ِـه ْم ی ْت ُلوا َعلَی ِه ْم
«لَ َق ْد َم َّن اللّ َعلَى الْ ُمؤ ِمنِ َ
77
ِ
ِ
ـاب َوالْحكْ َمةَ» ؛خداوند بر مؤمنان منت نهاد
ـم َو َیعلِّ ُم ُه ُم الْك َت َ
آیاتِـ ِه َوی َز ِّكی ِه ْ
هنگامـى كـه در میان آنها پیامبرى از خودشـان برانگیخت كه آیـات او را
بـر آنهـا بخوانـد و آنهـا را پاك كند و كتـاب و حكمت بیاموزد.
بـه همیـن دلیل اسـت که هـود پیامبر یکـی از مهمترین وظایـف خود را
إل ْص َ
لا َح َما ْاسـ َتطَ ْع ُت
ِیـد إِ َّال ا ِ
اصالحگـری جامعـه ذکـر میکنـد« :إ ِْن ُأر ُ
َو َمـا تَ ْو ِفی ِقـی إِ َّال ب ِـاللّ 78»...؛ تـا آن جا كه بتوانم جز اصلاح نمىخواهم و
توفیق مـن منحصرا با خداسـت....
 .19حقگرایی
دعـوت مـردم بـه سـوى حـق و دور سـاختن آنـان از باطـل ،از مهمترین
وظایـف زمامـداران صالـح و از جمله شـاخصههای اخالقی آنان به شـمار
میآید.خداوند در آیه  33سـوره توبه ،یکی از علل ارسـال رسـل را همین
ـق ل ِیظْ ِه َر ُه
مسـاله می
ـو الَّـ ِذی أَ ْر َسـلَ َر ُسـولَ ُه ب ِالْ ُه َدى َو ِد ِ
یـن الْ َح ِّ
ُ
داند«:ه َ
ون»؛ او كسـى اسـت كه رسـولش را با
َعلَـى ال ِّد ِ
یـن ُكلِّ ِه َول َْو َك ِر َه الْ ُم ْشـ ِر ُك َ
هدایـت و آییـن حق فرسـتاد ،تـا آن را بر همـه آیینها غالـب گرداند ،هر
«ولَ َق ْد
چند مشـركان كراهت داشـته باشـند .در جایی دیگر نیز میفرمایدَ :
هلل َو ْاج َتنِ ُبـوا َّ
بَ َع ْث َنـا ِفـی ُك ِّل ُأ َّمـ ٍة َر ُسـو ًال أَ ْن اُ ْع ُبـ ُدوا ا َ
ُـوت َف ِم ْن ُه ْم َم ْن
الطاغ َ
َ
َهـ َدى ا ُ
ـن َحق َّْت َعلَیـ ِه الضَّ َ
ض فَانْظُ ُروا
ـیروا ِفـی األ ْر ِ
هلل َو ِم ْن ُه ْـم َم ْ
اللَ ُة ف َِس ُ
ِ
ِّ
ْ
كَ
ُ
ب
ذ
م
ل
ا
ة
ـ
ب
ق
ا
ع
َان
ِیـن»79؛ مـا در هر امتى رسـولى برانگیختیم كه:
ك َ
َ
َیـف ك َ َ َ ُ
«خـداى یكتـا را بپرسـتید؛ و از طاغوت اجتناب كنید!» خداونـد گروهى را
هدایـت كـرد؛ و گروهـى ضاللت و گمراهى دامانشـان را گرفـت؛ پس در
روى زمیـن بگردیـد و ببینیـد عاقبت تكذیبكننـدگان چگونه بود.
همچنین در آیه  25سـوره حدید آمده اسـت« :لَ َق ْد أَ ْر َسـلْ َنا ُر ُسـلَ َنا ب ِالْ َبی َن ِ
ات
اس ب ِالْ ِق ْس ِ
ـط َوأَنْ َزلْ َنـا الْ َح ِدی َد ِفی ِه
ُوم ال َّن ُ
اب َوالْ ِمیـ َز َان لِیق َ
ـم الْ ِك َت َ
َوأَنْ َزلْ َنـا َم َع ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ـاس َول ْیعل ََم ا ُ
یـب إ َِّن ا َ
هلل
هلل َم ْن ی ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسـلَ ُه ب ِالْ َغ ِ
س َشـ ِدی ٌد َو َم َناف ُع لل َّن ِ
بَـ ْأ ٌ
قَـ ِوی َع ِزیـ ٌز»؛ ما رسـوالن خـود را با دالیل روشـن فرسـتادیم ،و با آنها
كتـاب (آسـمانى) و میزان (شناسـایى حق از باطل و قوانیـن عادالنه) نازل
كردیـم تـا مـردم قیام بـه عدالت كننـد؛ و آهن را نـازل كردیم كـه در آن
نیـروى شـدید و منافعـى بـراى مـردم اسـت ،تـا خداوند بداند چه كسـى
او و رسـوالنش را یـارى مىكنـد بـىآن كـه او را ببیننـد؛ خداونـد قوى و
شكسـتناپذیر است.
 .20اجرای حدود االهی
یکـی دیگـر از اصلیترین شـاخصههای اخلاق زمامداری این اسـت که
در عیـن مهربانـی وشـفقت بـا مـردم ،در اجرای حـدود االهـی هیچگونه
سسـتی بـه خرج ندهـد .خداوند در قـرآن ،این نكته را یادآور شـده اسـت:
َاب
« َو َمـن ْیع ِ
ص اللّ َو َر ُسـولَ ُه َوی َت َع َّد ُح ُـدو َد ُه ی ْد ِخلْ ُه نَارا خَ الِدا ِفی َهـا َولَ ُه َعذ ٌ
یـن80».؛ و آن كـس كه خدا و پیامبـرش را نافرمانی كند و از مرزهاى او
ُم ِه ٌ
تجـاوز نمایـد ،او را در آتشـى وارد مىكند كه جاودانـه در آن خواهد ماند؛ و
براى او مجازات خواركنندهاى اسـت.
 -77آلعمران164،
 -78هود88،
 -79نحل36،
 -80نساء14،

الر ُسـولَ ال َّنبِـی ُ
األ ِّمـی
در آیـهای دیگـر آمـده اسـت« :الَّ ِذ َ
یـن ی َّتب ُِع َ
ـون َّ
یل ی ْأ ُم ُر ُهـم ب ِالْ َم ْع ُر ِ
وف
ـو َرا ِة َوا ِ
إلنْجِ ِ
الَّ ِـذی یجِ ُدونَـ ُه َمكْ ُتوبـا ِعن َد ُه ْم ِفـی ال َّت ْ
81
یح ُّل ل َُه ُم َّ
ـم َع ِن الْ ُمنكَ ـ ِر َو ِ
ِ
ل
ع
ـم الْخَ َبآئ ِ َث»...
ه
َی
م
ر
یح
و
ـات
الط َیب
َ َ ِّ ُ َ ِ ُ
َوی ْن َه ُاه ْ
؛همانهـا كه از فرسـتاده (خـدا) ،پیامبر«أمى» پیـروى مىكنند؛ پیامبرى
كه صفاتش را در تورات و انجیلى كه نزد خودشـان اسـت مىیابند ،آنها
را بـه معـروف دسـتور مىدهـد ،و از منكر بازمىدارد ،اشـیا پاكیـزه را براى
آنهـا حلال مىشـمرد و ناپاكىهـا را تحریـم مىكند.
نتیجهگیری

بـر اسـاس آن چه گفته شـد ،میتـوان نتیجه گرفت كـه خداوند متعال
نـگاه ویـژهای به بحـث اخالق و بهویـژه اخلاق زمامـداری دارد .قرآن
كریـم در بسـیاری از آیـات بـا صراحـت و یا غیرمسـتقیم بـه این نکته
اشـاره كـرده و همـه زمامـداران بهویـژه زمامـداران اسلامی را بـه این
مهـم فراخوانـده اسـت .مـواردی چـون بیتوجهـی بـه مظاهـر دنیوی،
بصیـرت ،دانایـی وتوانایـی ،راسـتگویی و صداقـت ،حقگرایـی ،ایمان
بـه خـدا ،بیتوجهـی بـه مظاهـر دنیـوی ،دشـمن سـتیزی و...از جمله
مؤلفههایـی هسـتند كـه از نـگاه قـرآن بایسـتههای اخلاق زمامداری
بـه شـمار میآیند.
 -81اعراف157 ،
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هادی مازندرانی
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اشـاره

شـیوه زمامـداری رسـول اکـرم و اخلاق حکومتـی ایشـان بایـد همواره مـورد توجـه حاکمان باشـد .در ایـن تحقیق برخـی از این
شـاخصهها را بیـان میکنیـم.

پیامبر اسالم؛ زمامدار بزرگ اخالقی
حضـرت علـی درباره پیامبـر بزرگ خـدا میفرماید«:همانا خداونـد از آغاز
کودکـی پیامبـر بزرگتریـن فرشـتگان خـود را مامور وی سـاخته بود که
او را بـه راه مـکارم و بهتریـن اخلاق جهانیـان آشـنا کند 1».امـام صادق
نیـز میفرماید« :خدای سـبحان رسـولش را بـه بهترین و ظریفتریـن آداب
االهـی مـودب کـرد ،وقتـی ادب او به کمال رسـید ،اداره امور دینـی و دنیایی
مـردم را بـه آن حضـرت واگذار کرد 2».پیامبر بزرگ اسلام متخلق به اخالق
االهـی بـود و ایـن اخلاق را در حکومـت خـود نیز بـه بهتریـن وجه ممکن
جـاری سـاخت .بـه تعبیـر آیـتاهلل جـوادی آملی«خداونـد پیامبر خـود را به
عظمـت اخالقـی میسـتاید« :و انـک لعلـی خلق عظیـم» با جمله اسـمیه
و تاکیـد میفرمایـد :تـو دارای اخالق عظیمی هسـتی ،وقتی خدای سـبحان
از چیـزی بـه عظمـت یاد کنـد ،معلوم میشـود کـه از عظمت فوقالعـادهای
 -1نهجالبالغه  ،خطبه 234
-2اصول کافی ،ج ،1ص266

برخـوردار اسـت؛ چـون او هر چیزی را به عظمت نمیسـتاید ...خداوند ،پیامبر
اکرم را شـخصیتی جهانی دانسـته و درباره قلمرو رسـالت او میفرماید :ما
3
تـو را بـرای جهانیان فرسـتادیم ،امـا بر مؤمنان م ّنـت نهادیم»
اخلاق زمامداری ایـن بنده برگزیده االهـی دارای شـاخصههایی گوناگون و
منحصـر بـه فـرد بـود .در یک نـگاه کلی میتـوان ایـن شـاخصهها را در دو
دسـته بینشـی و کنشـی تقسـیم کرد که در ادامه بـه برخی از ایـن ویژگیها
اشـاره میکنیم:
 .1عفو و گذشت
یکـی از زیباتریـن جلـوه های اخلاق زمامـداری پیامبر خدا ،عفو و گذشـت
ایشـان نسـبت به همـگان بهویژه دشـمنان بـود .داسـتان فتح مكه ،اسلام
آوردن «ابوسـفیان» و برخوردی كه پیامبراكرم با او و مشـركان مكه میكند،
اخالقیتریـن نمونـه پیروزی و برخورد لشـكر غالب با مردم مغلـوب در تاریخ
 -3تفسیر موضوعی قرآن مجید ،ج ،8صص59و58

پیامبــر در عیــن برخــورداری از ویژگــی بخشــش و عفــو ،در جــای خــود دارای صالبــت و قاطعیــت نیــز بود .عایشــه همســر رســول خــدا در
ایــن بــاره میگویــد :پیامبــر هیـچگاه بــه ســبب ظلمــی كــه بــه ایشــان شــده بــود انتقــام نمیگرفتند ،مگــر این كــه حرمــت حــدود االهی
رعایــت نمیشــد كــه در ایــن صــورت ،بــرای رضــای خــدا انتقــام میگرفتنــد.

بشـر اسـت .پیامبـر در فتـح مكـه ،همة كسـانی را كه به ایشـان سـتم كرده
بودنـد ،عفـو كردند و از هیچ كس انتقام نگرفتند ،با آن كه قریش و مشـركان
مكـه از آغاز ظهور اسلام تـا آن روز ،دربارة رسـول خدا از هیچگونه دشـمنی
و آزاری فروگـذار نكـرده بودنـد .ایشـان در مقابـل ابوسـفیان كه گفـت :الیوم
یـوم الملحمـة؛ امـروز روز كشـتار و جنـگ اسـت ،اعلام كردنـد :الیـوم یوم
المرحمة؛ امروز روز رحمت اسـت؛ سـپس فرمودند :اذهبـوا انتم الطلقاء؛ بروید،
4
ّ
شـما آزادشـدگانید.
ابوعبـدالل جدلی دربـاره پیامبر میگویـد :گویی به پیامبر
مینگـرم كه همانند پیامبری از پیامبران بود كـه قومش او را زدند و خونینش
كردنـد و او در حالـی كـه خون از چهرهاش مـیزدود ،میگفت :خدایـا! از قوم
مـن درگـذر كه آنها نمیداننـد 5.این عفو و گذشـت در تمـام مراحل زندگی
ایشـان جاری بود .برای نمونه بایسـتی به هبار بناسـود اشـاره کرد که شـتر
زینـب ،دختـر پیغمبـر ،را رم داد و او از میـان هـودج بـه زمین افتـاد و طفلش
سـقط شـد و خـود نیز به واسـطه همان مـرض از دنیـا رفت .پیغمبـر در فتح
مكـه ،خـون او را هـدر اعالن كرده بودند ،ولی پـس از مدتی ،او بر پیغمبر وارد
شـد و گفـت :میخواسـتم به عجمهـا پناه ببـرم ،ولی فضل و بخشـش تو را
بـه یاد آوردم .او تقاضای بخشـش كرد و پیغمبـر او را عفو نمودند 6.ابن قیظی
نابینـا بود .وقتی لشـكریان اسلام بـه اُ ُحد میرفتنـد ،از زمین مقـداری خاك
برداشـت و به روی مبارك پیامبر پاشـید و ناسـزا گفت .اصحاب خواسـتند او
را بكشـند ،اما پیغمبر فرمودند :او را رها كنید ،هم چشـمش كور اسـت و هم
7
دلش.
همچنیـن از امـام صـادق نقـل شـده اسـت كـه رسـول خـدا در غـزوة
ذاتالرقـاع لـب رودخانـهاى زیـر درختـى بودنـد كه سـیلى آمـد و میـان او و
یارانـش جدایى انداخت؛ در حالى كه مسـلمانان كنار رودخانـه در انتظار بودند
سـیل پایـان پذیـرد و خـود را بـه پیغمبـر برسـانند ،مـردى بـه نام غـورث از
مشـركان ،آن حضـرت را تنهـا دیـد و بـه قبیلـه خـود گفـت :من محمـد را
مىكشـم؛ و بـا شمشـیر به پیغمبر حملـه كرد و گفـت :یا محمد! چه كسـى
تـو را از مـن نجـات میدهد؟ در پاسـخ او ،فرمودنـد :پروردگار مـن و پروردگار
تـو .جبرئیـل او را از روى اسـب انداخـت و بـه پشـت بـر زمیـن افتاد .رسـول
خـدا برخاسـتند و شمشـیر خـود را كشـیدند و بر روى سـین ه او نشسـتند
و فرمودنـد :اى غـورث! چـه كسـی تـو را از دسـت مـن نجـات میدهـد؟ در
پاسـخ عـرض كـرد :جود و كـرم تو ،اى محمد! پیغمبر دسـت از او برداشـتند.
او هـم بـه پاخاسـت ،در حالـی كـه مىگفـت :به خدا سـوگند ،تـو از من بهتر
و كریمتـرى 8.از امـام باقـر نیز نقل شـده اسـت كه فرمودنـد :زن یهودی
 -4ابن هشام ،سيره ابن هشام ،سيرت رسول ّ
الل ،ج  ،4ص 49
 -5بخاري ،حافظ عبداهلل ،صحيح بخاري ،ج  ،6ص  ،123ح 6530
 -6كمالي ،سيدعلي ،خاتمالنبيين ،ص 107
 -7همان
 -8كليني ،اصول کافی ،ج  ،5ص 28

را كه گوشـت گوسـفندى را مسـموم كرده بـود تا پیغمبر بخـورد ،خدمت آن
حضـرت آوردنـد؛ فرمودنـد :چه چیزی تـو را بر آن كار واداشـت؟ گفت :با خود
گفتم اگر او پیغمبر باشـد زیانش نمیرسـاند و اگر پادشـاه باشـد مردم را از او
آسـوده خواهم كرد .آنگاه رسـول خدا از او درگذشـتند 9.ابنشـهر آشـوب
در مناقـب مینویسـد :ویژگـی پیامبر این بـود كه هیچ گاه بر كسـی تندی و
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غضـب نمیكردنـد و بـدی را بـا بـدی پاسـخ نمیدادند.
 .2صالبت و قاطعیت
پیامبـر در عیـن برخـورداری از ویژگی بخشـش و عفـو ،در جای خـود دارای
صالبـت و قاطعیت نیز بود .عایشـه همسـر رسـول خدا در این بـاره میگوید:
پیامبـر هیچگاه به سـبب ظلمی كه به ایشـان شـده بـود انتقـام نمیگرفتند،
مگـر ایـن كـه حرمـت حـدود االهـی رعایت نمیشـد كـه در این صـورت،
بـرای رضـای خـدا انتقـام میگرفتنـد 11.زنی از اشـراف قریش به نـام فاطمه
مخزومی ،مرتکب سـرقت شـد .رسـول خدا دسـتور داد ح ّد االهی را درباره او
جـاری کننـد .قبیله بنی مخزوم ناراحت شـدند و کوشـیدند به هر وسـیلهای،
مانـع اجـرای ّحـد شـوند .اُسـامة بنزیـد کـه مـورد توجه رسـول خدا بـود از
ت بهشـدت ناراحت شـده ،فرمـود :آیا
ایشـان تقاضـای عفـو کـرد ،اما حضـر 
دربـاره حـدی از حـدود خـدا شـفاعت میکنـی؟ سـپس از جا حرکـت کرد و
ضمـن خطبـهای چنیـن فرمـود :ای مـردم! علـت اینکـه ملتهـای قبل از
شـما هلاک شـدند ایـن بود کـه اگـر فـرد بلندپایـهای از آنان جـرم میکرد
او را بـه مجـازات نمیرسـاندند ،امـا اگـر از مـردم ضعیـف و ناتـوان و گمنام،
کسـی خلاف میکـرد ،حکم خـدا را دربـاره وی اجـرا میکردند .سـوگند به
خـدا ،اگـر( بر فـرض محال) دختـرم فاطمه نیز دسـت به چنیـن کاری بزند،
حکـم خـدا را دربـاره او اجرا میکنـم و در برابر قانون خـدا ،فاطمه مخزومی با
فاطمـه مح ّمـدی یکسـان اسـت 12.بر همین اسـاس آنانی که دسـت به قیام
مسـلحانه و اقدامـات نظامـی بردنـد ،با قاطعیت پیامبر روبهرو شـدند .ایشـان
قبیلـه «بنیقینقـاع» را که خـون مسـلمانی را در بازار یثـرب ریختند ،مجبور
بـه کـوچ کردنـد .یهودیـان «بنینضیـر» را نیز که نقشـه قتل پیامبراكـرم را
ریختنـد و تصمیـم به تـرور او گرفتنـد ،محاصره کـرد .یهودیان آمـاده صلح
و تسـلیم شـدند و پیامبـر هـم صلـح آنـان را پذیرفـت ،مشـروط بـر این كه
سلاح خـود را تحویـل دهنـد و امـوال منقول خویـش را ببرنـد و آنها برای
حمـل در و پنجـره ،خانههـای خـود را ویـران میكردنـد و سـپس همگی به
«خیبـر» و از آنجا به شـام كوچ كردند .یهودیـان «بنیقریظه» هم در جنگ
«احـزاب» برخلاف پیمانی كه با پیامبر اكرم بسـته بودند ،با اعراب مشـرك
 -9همان ،ج ،2ص108
 -10ابن شهر آشوب ،مناقب ،ج ،1ص 147
 -11ابن سعد ،طبقات الكبري ،ج  ،1ص 367
 -12سيره ابن هشام ،ج  ،4ص185
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پیماننامـه مدینه که به منزلـه قانون اساسـی دولت نوظهور
اسلامی هـم بـه شـمار مـیرود ،از عالیتریـن مضامیـن
قانونمـداری ایشـان به شـمار می آید .پیامبـر پیماننامه
مدینـه را کـه نخسـتین قانـون اساسـی مسـتند در حـوزه
اسلام اسـت بـرای روشـن شـدن روابـط سـاکنان مسـلمان و
غیرمسـلمان داخـل مدینه و ارتبـاط با مردمان خـارج مدینه
تنظیـم کردنـد .ایـن پیماننامـه در زمینـه حـل اختلاف از
اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت.

و یهودیان خیبر همكاری کردند و به دشـمنان اسلام پیوسـتند .كعب رئیس
قبیلـه «بنیقریظـه» عهدنامـهای را كـه میان وی و پیامبر نوشـته شـده بود
طلبیـد و در برابـر همـگان پـاره كـرد و گفـت :كار پیمـان پایان یافـت ،آماده
نبرد باشـید .سـپاهیان اسلام ،پـس از پایان جنـگ احـزاب ،دژ بنیقریظه را
بـه محاصره خـود درآوردند .در نهایت ،یهودیان داوری سـعد معاذ را پذیرفتند.
پیامبـر اكـرم مردان قبیله سـوم را به حكـم داوری كه خود آنـان تعیین كرده
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بودنـد ،اعـدام و اموال آنـان را مصـادره کرد.
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 -3قانونمداری
ویژگـی دیگـر پیامبـر ،قانونمـداری ایشـان بود.جریان فاطمـه مخزومى که
پیـش از این درباره آن سـخن به میـان آمد ،از جلوههای قانونمداری ایشـان
بـه شـمار میآیـد .حساسـیت ایشـان به رعایـت دقیق قانـون را میتـوان در
روایتـی از امـام صادق که درباره سـعد بن عباده ،از اصحاب پیامبر ،نقل شـده
اسـت ،تبیین کرد .بر اسـاس این روایت ،سـعد بن عباده در پاسـخ به اینكه:
چنانچـه بـه چشـم خـود زنای مـردی را با همسـر خـود ببینی ،چـه خواهی
كرد؟ سـخن از كشـتن مرد زناكار میگوید .این پاسـخ با اعتراض رسـولاهلل
مواجـه میشـود كه« :ای سـعد! پس قانـون االهـی در این كه بـرای اجرای
حد زنا باید چهار شـاهد عادل شـهادت بدهند ،چه میشـود؟» .سـپس پیامبر
گرامـی اسلام ضابطـه عـام حاكم بر تمـام روابـط در دولت اسلامی را بیان
میکنـد :خداونـد برای هر جرمی جریمهای قرار داده اسـت و برای كسـی كه
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قوانیـن االهـی را زیر پا بگـذارد نیز جریمهای تعیین نموده اسـت.
پیماننامـه مدینـه کـه بـه منزله قانون اساسـی دولـت نوظهور اسلامی هم
بـه شـمار مـیرود ،از عالیترین مضامیـن قانونمداری ایشـان به شـمار می
آیـد .پیامبـر پیماننامـه مدینه را که نخسـتین قانون اساسـی مسـتند در
حوزه اسلام اسـت برای روشن شـدن روابط ساکنان مسلمان و غیرمسلمان
داخـل مدینـه و ارتبـاط با مردمان خـارج مدینه تنظیم کردنـد .این پیماننامه
در زمینـه حـل اختالف از اهمیـت ویژهای برخوردار اسـت .شـیوهها و ابزار به
کار رفتـه و پیشبینـی شـده در آن ،سـبب شـده اسـت که بهصـورت یکی از
کارآمدتریـن نمونههـای حل اختالف جلـوه کند .حضرت در ایـن پیماننامه،
تكلیف همزیسـتی مهاجران و انصار ،و نیز همزیسـتی مسلمانان و یهودیان را
در شـهر مدینه اعلام میکند.
 -13جعفر سبحانى ،منشور جاويد ،ج  ،6ص 314ـ 330
 -14الكافی ،ج ،7ص375

 .4رفتار مسالمتآمیز با پیروان ادیان دیگر
یکی دیگر از جلوههای رفتاری پیامبر ،رفتار مسـالمتآمیز ایشـان با پیروان ادیان
دیگر بود .حضرت ،خود در مراسـم اجتماعی آنان شـركت میکـرد ،از آنان قرض
میگرفت ،از بیمارانشان عیادت میكرد ،در مراسم تشییع جنازه یهودیان شركت
و بـا آنـان ابراز همدردی میکرد و مانند شـخصی عادی بـا آنان معامله مینمود.
مسـلمانان دیگـر نیـز یهودیـان مدینـه را همپیمـان خـود و جزو ملّـت خویش
م
یدانسـتند و رفتارشـان بر اسـاس همیـن اصل محكم اسـتوار بـود 15.پیامبر با
یهودیـان مـدارا میكـرد و وقتی که پیمان خود را میشكسـتند و بر آنها دسـت
یداشـت و یا به حكم كسـی كه
مـی یافـت ،در مجازاتشـان ح ّد اعتدال را نگه م 
یداد .ب هواقـع ،رفتار پیامبر با
یهودیـان او را بـه داوری برگزیـده بودنـد ،رضایت مـ 
16
یهودیـان بسـیار مالیمتـر از رفتار وی با مـردم قریش و دیگر قبایل عـرب بود.
قبایل و دسـتههای مسـیحیان نیز در زمان حیات پیامبر و پس از آن ،پیوسـته از
حمایـت آن حضـرت و مسـلمانان برخوردار بودند و مسـلمانان بر اسـاس پیمان
صلحی كه با مسـیحیان بسـته بودند از منافـع و حقوق آنان حمایـت میکردند.
تنهـا در آن دوران در سـرزمینهای اسلامی بـه جـز زنـان ،اطفـال و پیرمـردان
مسـیحی ،تعـداد پانصـد هزار نفر مسـیحی زندگی میكردنـد و در مصـر ،پانزده
17
میلیون مسـیحی در كمـال آرامش و امنیت تحت حكومت مسـلمانان بودند.
 -15عباسعلى عميد زنجانى ،اسالم و همزيستى مسالمت آميز ،ص 95ـ96
 -16حسن ابراهيم حسن ،تاريخ سياسى اسالم ،ص 148
 -17عباسعلى عميد زنجانى ،پیشین ،ص 111

یکـی دیگـر از جلوههـای رفتاری پیامبـر ،رفتار مسـالمتآمیز
ایشـان بـا پیـروان ادیـان دیگر بـود .حضـرت ،خود در مراسـم
اجتماعـی آنـان شـركت میکـرد ،از آنـان قـرض میگرفـت ،از
بیمارانشـان عیادت میكرد ،در مراسم تشییع جنازه یهودیان
شـركت و بـا آنـان ابـراز همـدردی میکـرد و ماننـد شـخصی
عـادی با آنـان معامله مینمود .مسـلمانان دیگر نیـز یهودیان
مدینـه را همپیمـان خـود و جزو ملّـت خویش میدانسـتند و
رفتارشـان بـر اسـاس همین اصل محكـم اسـتوار بود.

در دسـت چـپ مـن قـرار دهنـد ،دسـت از این كار نخواهم كشـید تـا اینکه
در ایـن راه هلاك شـوم یا خداوند مـرا نصـرت داده و بر آنان غالـب آیم»،20
از همیـن حقیقت حکایـت دارد .پیامبراكرم همچنین در پاسـخ به اهانتهای
مكـرر قریشـیان و آزار و اذیـت ایشـان ،بـا صراحت و صالبت میفرمـود :ای
گـروه قریـش! آگاه باشـید! سـوگند به خدایی كه جانم به دسـت اوسـت ،من
21
مأموریـت دارم كـه بـه جنگ و هالكت شـما اقـدام كنم.

.5انتقادپذیرى
روحیـه انتقادپذیری و سـماحت حضـرت در برخورد با آنانی که به ایشـان انتقاد
میکردند ،از دیگر شـاخصههای زمامداری ایشـان بود .روزى كه ابراهیم ،فرزند
پیامبر درگذشـت ،پیامبر بر او اشـك ریخـت .عبدالرحمن بن عوف بـه انتقاد از
كـردار پیامبـر پرداخت و گفت :شـما که مـا را از گریه نهى كـردى؛ چگونه خود
بـر فـراق فرزندت گریه مىكنـى؟ پیامبر به هدایـت او پرداخت و گفـت :من از
چنیـن گریـهاى كه از عشـق و عاطفه انسـانى برخیزد ،نهى نكـردم ،گریه من
رحمت اسـت و آن كسـى كه رحم نكند ،مورد مرحمت قرار نمىگیرد 18.روزی
دیگـر ،مـردى از بنىتمیـم به نـام ذوالخویصره نزد رسـول خدا آمـده ،گفت :یا
محمـد! من امروز تقسـیم تو را دیدم .رسـول خدا فرمود :خـوب ،چگونه دیدى؟
گفـت :عدالـت را مراعـات نكردى! رسـول خـدا فرمـود :واى بر تو! اگـر عدل و
داد در نزد من نباشـد ،نزد چه كسـى خواهد بود؟ شـخصی برخاسـته ،گفت :یا
19
رسـول اهلل! او را نكشـم؟ فرمود :نه .او را واگذار.
 .6ایمان به هدف
پیامبـر بـه اهداف خود ایمان داشـت و برای رسـیدن به آنها از هیچ تالشـی
فروگـذار نمیکـرد .تعبیـر مشـهور رسـولاهلل در برابر تهدیدهـا وتطمیعهای
سـران قریـش كـه« :به خدا قسـم اگر خورشـید را در دسـت راسـت و مـاه را
 -18على بن برهان الدين حلبى ،سيرة الحلبى ،ج  ،3ص 348
 -19یعقوبی ،تاريخ يعقوبی ،ج  ،2ص63

 .7خوشبرخوردی با مردم
یکـی دیگـر از مؤلفههـای اخلاق زمامـداری پیامبـر اسلام ،خوشبرخوردی
ایشـان بـا مردم بـود .پیامبر با هیـچ كس مصافحـه نمیكرد ،مگـر اینكه آن
شـخص ابتـدا دسـت خـود را پس میكشـید و با هیچكس نمینشسـت ،مگر
اینكـه آن شـخص اول بلنـد مـی شـد 22.انس ،خـادم رسـول خـدا ،میگوید:
وقتـی آن حضرت به كسـی رو میكردند ،صورت خـود را از او برنمیگرداندند تا
آنكه مخاطب ،ایشـان را ترك كند ،و هرگاه كسـی قصد داشـت با آن حضرت
رازی در میان نهد ،سـر خود را به سـوی او خم میكردند و همچنان میماندند
تا وقتی كه آن شـخص از ایشـان بخواهد كه راست شـود 23.وقتی درباره كسی
از كاری كـه پیامبـر دوسـت نداشـت به ایشـان خبـر میرسـید ،رودرروی او به
یدادنـد كـه كاری ناپسـند از نظـر شـرع انجـام داده اسـت ،بلكه
وی تذ ّكـر نم 
میفرمودنـد :چـه خبر اسـت مردمـی را كه چنیـن و چنان میكننـد؟ پیامبر با
این شـیوه ،آن كار ناپسـند را محكـوم و از آن نهی میكردنـد ،بیآنكه از فاعل
آن نـام ببرنـد 24.زیدبـن ثابت نیز در این باره میگوید :هر گاه اصحاب با ایشـان
مینشسـتند ،هرگاه حرف از آخرت میزدند ،پیامبر هم اصحابشـان را همراهی
میكـرد ،و هـرگاه سـخن از دنیـا بود ،همـراه اصحابشـان بودنـد و همینطور
25
دربـاره صحبتكـردن بر سـر آب و نان.
 .7تواضع
تواضـع و فروتنـی از دیگر جلوههـای اخالق زمامداری حضرت بـود .امام باقر
 -20سـيد هاشـم رسـولی محالتی ،زندگانی محمد صلی اهلل عليه و آله پيامبر اسلام،
ج ،1ص166
 -21همان ،ص172
 -22و ّرام بن ابى فراس ،مجموعهو ّرام ،ج،1ص30
 -23مح ّمد ابوزهره ،خاتم پيامبران ،،ج  ،1ص371
 -24همان ،ص370
 -25رضى الدين طبرسى ،مكارم االخالق  ،ص 21
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در ایـن بـاره میفرماینـد :فرشـتهای نـزد رسـول خدا آمـد و عرض كـرد :اگر
میخواهـی بنـدهای متواضـع و رسـول بـاش و اگر خواهی پادشـاه و رسـول
بـاش .رسـول خـدا از راه مشـورت بـه جبرئیل نگریسـت ،او با دسـت اشـاره
كـرد كـه افتادگی را اختیار كن و از این رو ،رسـول اكرم در پاسـخ آن فرشـته،
فرمـود :بندگـی و تواضع را با رسـالت اختیـار كردم .جبرئیل هـم در حالی كه
كلیـد خزانههـای زمین را در دسـت داشـت ،گفت :اكنون هـم از آنچه در نزد
خدایـت داری ،چیـزی كاسـته نشـد 26.یکـی از نزدیـکان پیامبـر میگوید :با
رسـول اكـرم به بازار رفتم ،آن حضرت شـلوارهایی خرید و به تـرازودار فرمود:
وزن كـن و دقیـق انـدازه بگیر! در این میان ،كاسـب دسـت پیامبـر را گرفت
و بوسـید ،اما آن حضرت دسـت خود را كشـید و فرمود :این كاری اسـت كه
غیـر اعـراب بـا شـاهان خود میكننـد و من پادشـاه نیسـتم ،بلكه مـردی از
شـمایم .وی آنگاه شـلوارها را برداشـت .من پیش رفتم تا آنها را بردارم ،اما
27
پیامبـر فرمودنـد :صاحب هر چیزی سـزاوارتر اسـت كه آن را بـردارد.

18

 .8مساوات
پیامبـر بزرگـوار اسلام ،با مسـاوات و عدالـت با مـردم برخورد میکـرد .امام
صـادق در ایـن باره میفرمایند :رسـول خـدا این گونه بودند كه نگاههایشـان
را بین اصحاب تقسـیم میكردند .به این شـخص و آن شـخص مساوی نگاه
میكردنـد .مجلـس ایشـان چنان بـود كه هیچ تفاوتـی میـان او و اصحابش
دیـده نمیشـد .از ابـوذر نقـل شـده اسـت :سـیره پیامبـر چنیـن بـود كـه در
حلقـهای میان اصحاب مینشسـتند ،بـه گونهای كه اگر غریبـی وارد مجلس
28
میشـد ،نمیدانسـت رسـول خـدا كـدام اسـت ،تـا اینكه سـؤال میكـرد.
خـود رسـول خـدا نیـز در بیانـی نورانـی میفرمایند :همه شـما فرزنـدان آدم
هسـتید و آدم از خـاك .بایـد قومـی كـه به پدرانشـان فخرفروشـی میكنند
بدیـن كار پایـان بخشـند مگـر اینكه نـزد خداونـد پسـتتر و بیارزشتر از
29
سوسـك فضلهغلطان باشـند.
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 .9دلسوزی برای ا ّمت
خداونـد متعـال شـور و عشـق پیامبـر بـرای هدایـت مـردم را چنیـن وصف
میکنـد:
ً30
ك بَاخ ٌِع نَّف َْس َ
َفلَ َعلَّ َ
ِیث أَ َسفا
ك َعلَی آثَا ِره ِْم إِن لَّ ْم ی ْؤ ِم ُنوا ب ِ َه َذا الْ َحد ِ
شـاید اگـر به این سـخن ایمـان نیاورند ،تو جان خـود را از انـدوه در پیگیری
[كار]شـان تباه كنی.
ایـن شـور و عشـق بـرای هدایـت مـردم ،بر دلسـوزی ایشـان بـرای هدایت
جامعـه داللـت دارد.حضـرت علـی دربـاره تالش دلسـوزانه پیامبـر برای
راهنمایـی مردم میفرمایند«:محمد طبیبی سـیار برای بیماران اسـت كه
مرهمهـای شـفابخش او آمـاده و ابـزار داغكـردن زخمهـا را گداختـه اسـت.
بـرای شـفای قلبهـای كـور و گوشهـای ناشـنوا و زبانهـای الل ،آمـاده
و بـا داروی خـود در پـی یافتـن بیمـاران فراموششـده اسـت 31».در جایـی
دیگـر نیـز میفرمایـد...« :شـهادت میدهـم كه محمـد بنده و فرسـتاده
 -26سيد مح ّمدحسين طباطبائى ،الميزان ،ج  ،6ص 441
 -27مح ّمدابوزهره ،پيشين ،ج  17ص 359
-28مح ّمدباقر مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،16ص 229
 -29مصطفى دلشاد تهرانى ،سيره نبوى  ،ص476
 -30كهف6 /
 -31نهجالبالغه ،خ 108

اوسـت كـه در راه رضایـت حـق ،در كام هرگونـه سـختی فـرو رفـت و جـام
مشـكالت و ناگواریهـا را جرعهجرعـه سـر كشـید .روزگاری ،خویشـاوندان
او بـه دورویـی و دشـمنی پرداختند و بیگانـگان در كینهتوزی و دشـمنی با او
متحـد شـدند .اعـراب بـرای نبـرد با پیامبر عنـان گسـیخته و بـا تازیانهها بر
مركبهـا مینواختنـد و از هـر سـو گـرد میآمدنـد و از دورتریـن نقطههـا و
32
فراموششـدهترین سـرزمینها ،دشـمنی خـود را بـر پیامبر فـرود آوردنـد».
 .10سادهزیستى
سادهزیسـتی و پرهیـز از تجملات نیز یکـی دیگر از شـاخصههای حکومت
نبوی اسـت .این شـاخصه در منزل پیامبـر به دقت اجرایی میشـد .در برخى
جنگهـا ،كـه غنیمتهـاى فراوانـى بـه دسـت مسـلمانان افتاد ،همسـران
پیامبـر درخواسـتهاى گوناگونى داشـتند .زینـب ،دختر جحش ،بُـرد یمانى؛
حفصـه لباس مصرى؛ میمونهُ ،حلّه؛ جویریه ،لباس مخصوص؛ وسـوده ،گلیم
خیبـرى درخواسـت كـرده بودنـد .آنـان كـه در خانه پیامبـر زندگى سـادهاى
داشـتند ،خواهـان زندگى پـر زرق و برق مادى بودند ،امـا پیامبر به فرمان خدا
قاطعانـه در برابر این خواسـتهها ایسـتاد و آنـان را میان مانـدن و رفتن مخیر
سـاخت :یـا خانـه پیامبـر را ترك كننـد ،هر طور خواسـتند زندگى كننـد ،و یا
بماننـد و با زندگى سـاده پیامبر بسـازند 33.امـام على درباره این سـیره پیامبر
میفرماید« :این سـیره مسـلّم رسـول خداسـت ـ درود خدا بر او و خاندانش ـ
كه نشسـته بر خاك غذا مىخورد ،نشسـت و برخاسـتى بردهوار داشـت ،خود
بـه دسـت خویش پینه بر كفش مـىزد و جامهاش را وصله مىكـرد و بر االغ
برهنه مىنشسـت و دیگرى را نیز بر پشـت مىنشـاند .روزى پردهاى رنگین
و پرنقـش و نـگار بر در خانـه آویخته دید .به یكى از همسـرانش فرمود« :آن
را از برابـر دیدگانـم دور بـدار .هـرگاه نگاهم بدان مىافتد ،به یاد دنیـا و زرق و
برقـش مىافتـم ».بدیـن سـان ،روى دل از دنیا برتافت و یـاد آن را از صفحه
جانش زدود .همواره دوسـت داشـت جاذبههاى دنیـا از نگاهش پنهان بمانند،
مبـادا از آن پیرایـهاى برگیـرد یا جاودانـهاش انگارد و به جایـگاه و مقام خاص
از آن دل ببنـدد و بدیـن سـان ،دنیـا را از صفحـه جـان و از خانـه قلب بیرون
رانـد و بـر هـر چـه دنیایى بود ،چشـم فـرو پوشـید .آرى! چنین اسـت كه هر
34
كـه بـه راسـتى چیزى را منفور شـمارد ،نگاه و یـاد آن را نیز ناخـوش دارد».
امـام باقـر نیز بـه مح ّمد بن مسـلم مىفرمایـد« :اى محمد! شـاید پیش
خـود فكـر مىكنى كـه پیامبر در سراسـر زمان پیامبرى خود سـه روز پشـت
سـر هـم از نان گندم سـیر شـد .نـه ،به خدا كه چنیـن نیسـت .از زمان بعثت
تـا زمـان رحلـت ،سـه روز پیاپى از نان گندم سـیر نخورد .البتـه نمىگویم كه
بـه آن دسترسـى نداشـت ،حتى حضرت زمانى یكصد شـتر به عنـوان جایزه
35
بـه یك نفر بخشـید .اگر مى خواسـت بخـورد ،مىخـورد».
.11مشورتطلبی
یکـی دیگـر از اصـول اخالقی زمامداری رسـول خدا ،مشـورت با افـراد خبره
و صاحبنظـر اسـت .بـه گفتـه برخـی اصحـاب ،هیچ كـس بیش از رسـول
خـدا بـا اصحابـش مشـورت نمیكـرد 36.بـرای نمونـه ،در جنـگ بدر ،سـپاه
 -32همان ،خ 194
 -33طبرسى ،مجمع البيان ،ج  ،4ص 366
 -34نهجالبالغه ،خطبه 159
 -35اصول كافى ،ج  ،8ص 130
 -36بيهقى ،سنن كبرى ،ج  ،7ص 45

سـیره اخالقـی پیامبـر بزرگوار در زمینه زمامداری ،الگویی جاودان برای همه کسـانی اسـت که در کشـورهای اسلامی و حتی غیراسلامی
بـه دنبـال اجرایـ ی کـردن حکومت نمونه و خوب هسـتند .پیامبر هم قاطعیت داشـت و هم گذشـت ،هم مهربان بـود و هم شـجاع و دولت او
نمونهای برجسـته از یـک دولت االهـی و اخالقی بود.
مقـر فرماندهـی خـود را در جایـی قـرار داده بـود که به نظـر « حباب
اسلام ّ
بـن منذر» ،مناسـب نبـود؛ او خدمت رسـول خدا که فرماندهی سـپاه اسلام
را بـه عهـده داشـت رسـید و عـرض کرد :آیـا انتخـاب چنین مکانی بـه امر
حـق اظهار نظر نداشـته
خداونـد اسـت؟ پیامبـر فرمـود :امـر خدا نیسـت که ِّ
باشـید .ایـن موضوع قابل مشـورت اسـت«.حباب» گفت :به نظـر من جایی
را بایـد انتخـاب کنیـم که نزدیک به آب باشـیم تا دشـمن نتواند بـا قطع آب،
سـپاهیان اسلام را از پـای درآورد ،کـه نظـر او مورد قبول واقع شـد.در جنگ
احـد کـه سـپاه هزار نفـری قریش از مکـه با همه سـاز و برگ نظامـی برای
هجـوم بـه مدینـه آماده شـده بـود ،پیامبر خـدا اصحاب خـود را جمـع کرد و
دربـاره ایـن موضـوع که در شـهر مدینه بمانند و یا در بیرون شـهر با دشـمن
«فاشـار جمهورهم بالخروج
بجنگنـد ،مشـورت فرمود و چنین نتیجـه گرفت
َ
37
الیهـم فخـرج الیهـم»؛ که باید از شـهر خارج شـد.
 .12خدمت به خلق
پیامبـر اسلام ،مظهـر خدمـت بـه محرومـان و رفـع مشـکالت آنـان بـود.
حضـرت امـام حسـین در این بـاره به نکتـه ظریفی اشـاره میکننـد :از پدرم
دربـاره ورود پیامبـر [بـه خانـهاش] پرسـیدم .فرمـود :ورود او در اختیار خودش
بـود و هـر زمـان كه مىخواسـت ،وارد مىشـد ،و چون به خانـهاش مىرفت،
اوقاتـش را بـه سـه بخش تقسـیم مىكرد :یك بخـش براى خـدا [عبادت و
نیایـش] ،یـك بخش بـراى خانـوادهاش ،و یـك بخش بـراى خودش.
آن گاه ،بخـش مربـوط بـه خودش را میان خود و مردم ،قسـمت مىكرد و آن
را از طریـق خـواص بـه تـوده مـردم منتقل مىكرد و چیـزى را از آنـان ،دریغ
نمـى ورزیـد .در قسـمت مربوط به ا ّمت نیز روش ایشـان چنین بـود كه اهل
فضـل را در انجمنـش مقـ ّدم مىداشـت و بـه هـر یك ،بـه فراخـور فضل و
منزلـت دینـىاى كه داشـت ،زمانى را تخصیص مـىداد .برخـى از آنان ،یك
حاجـت و كار داشـتند ،برخـى دو حاجـت و برخى چند حاجت .پـس ،آن طور
كـه صلاح ایشـان و ا ّمـت بـود ،به خواستههایشـان رسـیدگى مىكـرد و در
خـور آنان ،مطالبى را بیان مىداشـت و مىفرمود:حاضران به غایبان برسـانند
و [مىفرمـود ]:حاجـت كسـى را كـه نمىتواند حاجتـش را به من برسـاند ،به
مـن برسـانید؛ زیرا هـر كس حاجت كسـى را كه نمىتوانـد آن را بـه زمامدار
برسـاند ،بـه گوش او برسـانَد ،خداونـد ،گامهایش را در روز رسـتاخیز ،اسـتوار
38
مىدارد.
 .13وفای به عهد
از عالیتریـن جلوههای اخالق زمامداری پیامبر اسلام ،وفای به عهد ایشـان
اسـت .بـرای نمونـه میتوان بـه صلحنامـه حدیبیه اشـاره کرد کـه پیامبر به
آن تعهـد کامـل داشـت .در بخشـی از این صلحنامه آمده اسـت« :اگر كسـى
از قریشـیا نـكه تحـت قیمومـت و والیـت دیگـرى اسـتـ نزد محمـد آمد،
 -37سیره ابن هشام ج  ،3ص 67
 -38بحار األنوار ج  16ص 150

اگر چه مسـلمان شـده باشـد ،بایـد او را به سـوى قریش بازگرداننـد ،ولی اگر
یكـى از مسـلمانان و پیـروان محمد به نزد قریـش برود ،الزم نیسـت او را به
مدینـه بازگرداننـد» .39ایـن بنـد بـا اعتـراض برخی اصحـاب روبهرو شـد اما
همـواره مـورد احترام و عمل پیامبر قرار داشـت .بر همین اسـاس ،بازگرداندن
«ابوجندل» ،پسـر سـهیل بن عمرو امضاكننـده صلحنامه از سـوی قریش ،و
«عتبـه بـن اسـید(ابوبصیر)» از مصادیـق این سـیره اخالق حكومتی رسـول
40
خدا بـه شـمار میآید.
نتیجهگیری
سـیره اخالقی پیامبر بزرگـوار در زمینه زمامداری ،الگویی جـاودان برای همه
کسـانی است که در کشورهای اسلامی و حتی غیراسالمی به دنبال اجرایی
کـردن حکومـت نمونـه و خـوب هسـتند .پیامبر هـم قاطعیت داشـت و هم
گذشـت ،هـم مهربان بود و هم شـجاع و دولـت او نمونهای برجسـته از یک
دولـت االهـی و اخالقی بود.
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اخالق زمامداري امیرالمومنین 
هادی مجيدی
از دیـدگاه اسلام كارگـزاران خدمتگزار مردم هسـتند  ،نـه ارباب آنان؛ از ایـن رو چگونگی رفتار و معاشـرت آنان با مردم  ،باید براسـاس
اشـاره
ارزشهـای اخالقـی اسلام باشـد  .تاریـخ جوامـع بشـری نشـان میدهـد كارگزارانـی در ادای مسـؤولیت خویش موفـق بودهانـد كه از
ارزشهـای اخالقـی هماننـد پارسـایی ،حقمحـوری ،عدلگرایی ،سـخاوت ،مشـورت و  . . .بهـره گرفتهاند .حضرت علـی ،خطر کارگـزاران غافل
و ناتـوان را مـدام گوشـزد میکردنـد و از ایـن کـه حکومت به دسـت افراد سسـتعنصر بیفتـد نگران بودنـد؛ از همین رو مـدام به کارگزاران هشـدار
میدادنـد و آنهـا را از کـمکاری برحذر میداشـتند.
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مقدمه
یآ 
ن
ت كـ ه باید بـ ه خوب 
ت كارگـزار اسـ 
ی در دسـ 
مقـام و مسـؤولیت ،امانتـ 
ن كه
ق قـرار دهـد ،نـ ه ای 
ش عـد ل و حـ 
ی گسـتر 
ی بـرا 
س دارد و ابـزار 
را پـا 
ی قرارگیرد و ایـن ،در
ت امـوا ل عمومـ 
ط برمرد م وغـار 
ی بـرای تسـل 
وسـیلها 
ت از اخالق شایسـت ه برخـوردار
ت كهكارگـزارا ن حكومـ 
ی ممکـن اسـ 
صورتـ 
باشند.
ت
ت ب ه مـرد م بـ ه كارگرف 
ی خدمـ 
ی تمـا م تـوا ن خـود را بـرا 
ت علـو 
حكومـ 
ن ببرد.
ی مانـده از حکومتهـای گذشـت ه را از بی 
ی برجـا 
وكوشـید فسـاد ادار 
ت كمتـر از پنـ ج سـا ل حكومـت ،در راه اصلا ح رابطه
امیرمؤمنـا ن درمـد 
ی را
ی مردم 
ت و بنیـا ن حكومتـ 
ی برداشـ 
ی مثبت 
كارگـزارا ن بـا مـردم ،گامهـا 
ف بیتالمـا ل و تجاوز
ی ك ه خـود را در تصر 
پیریـزی کـرد .بركناریكارگزاران 
ق مـرد م تاماالختیـار میدانسـتند و گمـارد ن كارگزارا ن مـورد اعتماد
بـ ه حقو 
ت خشـنودکرد ن مـردم بود و
ی در جه 
ی مثبت 
سـن سـابقه ،گامهـا 
ح 
و دارای ُ
ی
ق و اجرا 
ق حـ 
ش اسلا م و احقـا 
ی احـكا م حیاتبخـ 
ی اجـرا 
زمینـه را بـرا 
ت فراهمسـاخت .اما م علـ 
عدالـ 
ش كارگـزارا ن و
ی را بـرای گزین 
ی ضوابط 
ی شایسـته اخالقی
اصلا ح رفتـار آنهـا مقـرر کـرد و آنـا ن را ب ه ویژگیهـا 
ی ترغیب
ی اخالقـ 
ش و بـ ه پیراستنشـان از ناشایسـتگیها و آفتهـا 
سـفار 
ت رابطـ ه كارگزارا ن بـا مرد م و
ت ك ه در تنظیم درسـ 
ی اسـ 
كـرد .اینهـا امور 

ت و سـازنده دارد.
رفتـار بـا آنها ،تأثیـری مثب 
حضـرت علی خطرکارگزاران غافل و ناتوان را مدام گوشـزد میکردند و از
ایـن کـه حکومت مردم ،به دسـت افراد سسـتعنصر و ویرانگـر بیفتد نگران
بودند .از این روپیوسـته به کارگزاران هشـدار میدادند و ایشـان را از کمکاری
برحـذر میداشـتند .طبـق ایـن دیـدگاه؛ كارگـزاران ،خدمتگزار مردم هسـتند
 ،نـه اربـاب آنـان  .در نتیجـه رفتـار و معاشـرت آنـان با مـردم باید براسـاس
عناصر ارزشـی اسلام باشـد .تاریخ جوامع بشـری نشـان میدهد كارگزارانی
در ادای مسـؤولیت خویـش موفـق بودهاند كـه از عناصر مهم اخالقی همانند
پارسـایی ،حقمحـوری ،عدلگرایی ،سـخاوت و  . . .بهـره گرفتهاند.
مبنایاخالقیامیرالمؤمنین
مبنـای اخلاق از دیدگاه امام علی حقمداری و دسـتورهای االهی اسـت.
امـام بـ ه طور كلی تابـع فرمانهای االهی بـود و اصول اخالقـی را در زندگی
فـردی و سیاسـی خـود ،كامـل رعایـت میكرد .اصل اساسـی حكومـت ،آن
ی دیگـر ،در جهت قرب
اسـت كـه خدا باالترین ارزش اسـت و تمام ارزشها 
بـه او معنـا مییابـد .خوبی یعنی قرب به خـدا و بدی یعنـی دوری از او ،وقتی
خداونـد تنهـا ارزش و كمال مطلق باشـد ،حاكم نباید حكومـت را برای خود،
منبـع درآمـد یا فضیلت بداند ،بلكـه آن را ودیعهای االهـی میداند؛ این اعتقاد

ذرهای كوتـاه نمیآیـد و غایت اخـروی افعال خود
خداسـت .او در ایـن زمینـه ّ
را هیـچگاه از نظـر دور نمـیدارد .در عرصـه سیاسـی نیـز اخالق و سیاسـ 
ت
امـام علـ 
ی اخلاق و سیاسـتی آخرتگراسـت و بـه همیـن دلیـل در
گسـتره اخلاق ،هیچگونـه مصالحـهای را نمیپذیـرد .در نتیجـه هـر عملی
كـه بـه سـعادت اخروی انسـان بینجامـد ،پسـندیده و هر عملی كه بـه زیان
اخـرویاش انجامـد ،ناپسـند اسـت .ایـن مسـأله در تمـام حوزههـای زندگی
سیاسـی ،اجتماعـی و فـردی انسـان حاكم اسـت .پس نمیتوان در سیاسـت
ل كـرد؛ زیرا موجـب كیفر اخروی میشـود.
براسـاس مشـی غیراخالقـی عم 
هـدف حضـرت عل 
ی در سیاسـت ،هدایت مردم و جامعه به سـوی عدالت
ت و ایـن ،جـز با پایبنـدی حكومـت و كارگزارانش به اصـول اخالقی در
اسـ 
سیاسـت ،ممكـن نیسـت .در نتیج ه بر ضـرورت تعهد اخالقی زمامـدار تأكید
بیشتـری دارد .حضـرت در اینبـاره میفرمایـد« :ای مـردم! سـوگند به خدا،
مـن شـما را به هیچ طاعتـی امر نمیكنم ،مگـر این كه خـودم در آ ن طاعت
از همه شـما پیشـی میگیرم ،و شـما را از هیچ معصیتی نهی نمیكنم ،مگر
ایـن كـه خود پیش از شـما از ارتـكاب آن گناه خودداری مـیورزم».
ویژگیهای اخالقی کارگزاران از دیدگاه امیرالمؤمنین

 . ۱تقوا

تقوا برای هر مسـلمانی الزم اسـت ولی برای کارگزارانی که بخشـی از جان و
مال و ناموس مسـلمانان در کنترل آنهاسـت الزمتر است .سفارش به هر دو
خاص کارگزاران) در کلمـات به جا مانده از
نـوع تقوا(تقـوای عمومی و تقـوای ِ
حضـرت امیرمومنـان وجـود دارد؛ چنانکه میبینیم خطبـهای طوالنی در
نهـج البالغـه روایت شـده که حضـرت در آن اوصـاف متقین را بنا بـه اصرار
شـخصی بـه نام ه ّمـام بیـان داشـتهاند 3.و امـا در خصـوص کارگـزاران ،آن
حضـرت تأکید خاصـی به رعایت تقوا داشـتهاند به گونهای کـه اولین توصیه
بـه مالـک اشـتر در آغـاز آن عهدنامه معـروف ،رعایـت تقوای االهی اسـت:
در آغازعهدنامـ ه مالـك اشـتر میخوانیـ م کـه او را فرما ن میدهد بـ ه تقوای
ب خود فرمـوده از واجبات
ی آنچه در كتا 
ت او و پیـرو 
ش طاع 
ی و گزینـ 
االهـ 
ی را نپویـد و جز با
ی آن ،راه نیكبختـ 
ی جز بـا پیـرو 
ش كـ ه كسـ 
و سـ ّنتهای 
ی كـ ه حاك م و قاضیدارد،
ت نشـود؛ زیرا با اختیارات 
انـكار و تباهكرد ن آن ،بدبخ 
ت و وقتی
ك فـراوا ن اسـ 
ك و اموا ل مشـكو 
ی شـبههنا 
امـكا ن توجیـ ه كارها 
ی میكند ،وی
ن نه 
ی با كارگزارا ن و حاكما ن فاسـد پیشـی 
مالك را از همكار 
را بههمـكار 
ی با افراد پارسـا و راسـتگو فرامیخواند.

ی او جهـت میدهـد و همـه آنهـا را صبغـه االهـی
بـه تمـام برنامههـا 
میزنـد .جوهـر اندیشـههای اخالقـی امـام علی تفكیـك مطلق حق
و باطـل و اطاعـت كامـل از حـق اسـت .حضـرت دراینبـاره میفرمایـد:
ی كـه جـز او خدایـی نیسـت! مـن در جاده حـق قدم
«سـوگند بـه خدایـ 
ص حق اهمیت حیاتـی دارد؛
برمـیدارم 1.از دیـد حضرت علی تشـخی 
ولـی پیـروی از حـق ،مهمتر اسـت .معنای ضمنی این سـخن این اسـت
كـ ه تشـخیص حق به ضـرورت به معنای تبعیـت از آن در عمل نیسـت.
بـه همیـن دلیـل در اندیشـه امام 
علـی نسـبیگرایی راه نـدارد و تمام
مبارزاتـش بـرای نشـان دادن تفاوت حـق و باطل بود.
امـام علـ 
ی در عرصـه سیاسـت و حكومت نیـز اثبات حـق و عمل به
آن را وظیفـه اصلـی حاكـم میدانـد .از ایـن دیـدگاه ،تفكیـك اخلاق از
ق جزئـی از سیاسـت میگـردد و
سیاسـت ،غیرممكـن میشـود و اخلا 
سیاسـتی كـه از مـدار اخالق خارج شـود ،بهواقـع از مدار حق خار ج شـده
اسـت .اخالقمـداری در سیاسـت نتیجـه حقمداری در اندیشـه سیاسـی
اسـت .حضـرت دربـاره پیروی خویـش از حـق میفرمایـد« :از آن هنگام
2
كـه حـق را به مـن نمودنـد ،در آن ،دودل نشـدم».
در نظـام اخالقـی حضرت علـی غایـت نهایی«آخرت» اسـت .هدف
تمـام اندیشـهها و افعـال امـام كسـب سـعادت اخـروی و نزدیكی به

یکـی از پایههـای اصلـی حکومـت علـوی ،حقمحوری حضـرت بـود .امام
هیـچگاه حاضـر نبـود بنابـر مصلحتسـنجیهای کوتهبینانـه دسـت از حق
بـردارد و بـه باطل گرایـد .آن بزرگوار در رعایت حقوق مـردم ،نه خود کوتاهی
میکـرد و نه بـه کارگزاران خویش چنیـن اجازهای مـیداد .حضرت ،همگان
بهویـژه کارگـزاران خویـش را بـه رعایـت حقـوق متقابـل دعـوت میکـرد
چنانکـه بـه مالـک اشـتر میفرمایـد« :بایـد محبوبتریـن امـور نـزد تـو،
4
میانهتریـن آنـان درحق باشـد».
حضـرت علـی حقـوق متقابـل والـی و مـردم را از اعظم حقوقـی میداند
کـه خداونـد رعایـت آن را واجـب گردانیـده اسـت تا همـگان از آثار سرشـار
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 .2حقمحوری
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آن بهرهمنـد شـوند؛ از ایـن رو میفرمایـد« :پـس هنگامـی کـه رعیت ،حق
والـی را ادا کنـد و والـی نیـز حـق رعیـت را رعایـت نمایـد ،حق بین ایشـان
روشـن دین برپا میگردد .نشـانههای عدالت ،اسـتوار گشـته،
عزیز و راههای
ِ
سـ ّنتها جاری میشـود که نتیجـه نهایی اینهـا اصالح زمان ،بقـای دولت
5
و یأس دشـمنان اسـت».
 .3امانتداری

22

تلقـی امانتدارانـه ازكار و مسـؤولیت ،اصـل اساسـی در اخلاق اسـت .اگـر
انسـان ،كار و مسـؤولیت را امانـت بدانـد ،بیگمان حرمت آن را پـاس میدارد
ی
و میکوشـد كـه بـه خوبـی آن را پیـش ببـرد و بالنـده سـازد .امـام عل 
از كارگـزاران و كاركنـان نظـام اداری خـود میخواسـت كه كار و مسـؤولیت
را امانـت بداننـد و در مناسـبات و روابـط خـود امانتـداری کننـد از دیـدگاه
أمیرمؤمنـان ،اعمـال حکومتـی امانتهایی اسـت در دسـت کارگـزاران و
نـه طعمههایـی بـرای رسـیدن به چـرب و شـیرین دنیـا ،چنانکه بـه عامل
خـود در آذربایجـان میفرمایـد« :همانـا ایـن فرمانـداری تو برایـت طعمهای
نیسـت بلکـه امانتـی بر گـردن توسـت و تـو از جانب مافـوق خـود مأمور به
رعایـت آن هسـتی» 6از این رو در آموزشهای امـام عل 
ی امانت ،واالترین
امـر و امانتـداری برتریـن كار معرفـی شـده اسـت .بنابرایـن ،از ویژگیهـای
ی كه
ی اسـت .كارمند بایـد در انجـامداد ن وظایف 
ی كارگـزار ،امانتـدار 
ضـرور 
ی و بیتوجهی بپرهیـزد .كارگزار،
بـر عهـده دارد ،بكوشـد و از هرگون ه كوتاهـ 
ی اما م خـود باشـد .از این
ت و بایـد پاسـخگو 
امانتـدار خلیفـ ه مسـلمانا ن اسـ 
ت در سـخنا ن اما م عل 
جه 
ت تعبیر شـده اسـت .حضرت
ت ب ه امان 
ی حكوم 
ن نكت ه تأكیـد میورزد كـ ه نباید انتخاب براسـاس
ش كاتبـا ن بـر ای 
در گزینـ 
ی ك ه ظاهـر را در
ف و ظاهر آراسـت ه آنا ن باشـد؛ زیرا كسـان 
ی صر 
خوشگمانـ 
ی از موارد خیرخواه نیسـتند .از اینرو میفرمایندآنا 
نظر میگیرند ،در بسـیار 
ن
ی كـ ه نـزد مـرد م ب ه آ 
ی و امانتـدار 
را از دو راه میتـوا ن شـناخت :نیكـوكار 
ن
شناخت ه شـدهاند.
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 .4عدلگرایی

پیونـد دلهاسـت .اگر همیـن قاعـده در نظام حکومتـی رعایت شـود ،رابطه
كارگـزاران و كاركنـان بـا مـردم ،سـامان مییابـد و عـدل و احسـان جلوهگر
میشـود .از ایـنرو حضـرت به مالـک اشـتر میفرماید« :بایـد محبوبترین
امـور در نـزد تـو آنی باشـد کـه از نظر عدالـت فراگیرتـر اسـت».گویا منظور
حضـرت ایـن اسـت که اگـر خواسـتی بین چنـد کار عدالتگسـتر ،یکـی را
برگزینـی ،آن را برگزیـن کـه عدالـت را بـرای قشـرهای بیشتـری از مردم
فراهـم سـازد یـا آنکـه عدالـت را همزمـان در زمینههای بیشتـری فراهم
کنـد؛ در زمینـه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگـی و. . .
توصیـه حضـرت بـه عدالـتورزی در امـور حکومتـی چنان فراگیر اسـت که
تحیت ،اشـاره و نگاه کـردن به رعیت
شایسـته اسـت والی ،حتـی در سلامّ ،
تحیت بین ایشـان ،به مسـاوات
و
مواسـات را رعایت کند« :و در نگاه ،اشـاره
ّ
رفتـار کـن تـا بـزرگان و أقویـا در سـتمورزی تـو طمع نکننـد و ضعیفـان از
عدالتورزیات نومید نشـوند 7».سـرانجام عدالت علی بن أبیطالب تا آن
جاسـت که حتی دربـاره قصاص قاتل خویش میفرمایـد« :بنگرید اگر من از
8
ایـن ضربـت او ُمردم ،پـس او را در مقابل ضربهاش ،تنها یک ضربت بزنید».
 .5فروتنی

ت و همـ ه افـراد بـ ه آ 
ن
ی اسلا م اسـ 
ی اخالقـ 
فروتنـی ،از ارزشهـا 
ش بیشتری
ت و ارز 
سفارششـدهاند؛ امـا فروتنی کارگـزاران حكومت ،اهمیـ 
ت پسـندیده نیسـت؛ ولی
ت و ثرو 
دارد .تواضـ ع افـراد در برابـر صاحبـا ن قـدر 
ن گون ه تواضع
ش اسـت .ایـ 
ت در برابر مرد م بسـیار باارز 
تواضـع صاحبـا ن قدر 
ب تقویت جایگاه كارگزارا ن نزد خداوند
ش فراوا ن شـده ،موج 
ك ه ب ه آن سـفار 
ت بی 
ت و محبوبی 
شـده و فایـده آن ،ایجـاد الفـ 
ن آنـا ن و مرد م اسـت .از اینرو
تو
ی از اهلخشـی 
ی كار مـردم ،افـراد 
ش میكنـد كـ ه بـرا 
بـه مالـك سـفار 
تواضـ ع را برگزینـد .تأکید حضـرت برای تواضع در برابـر طبقات پایین جامعه
از ایـن روسـت کـه از سـویی طبـع بشـر ،بهویـژه اگـر حاکـم و کارگـزار هم
باشـد ،مایـل اسـت کـه در برابـر افـراد ضعیـف و بهظاهـر فقیر گردنکشـی
تکبـر بورزد و از دیگرسـو طبقات محـروم جامعه بهطـور معمول دچار
کنـد و ّ
احسـاس حقـارت هسـتند و نیـاز عاطفی شـدید دارنـد و این که مـردم دیگر
و بهویـژه حاکمـان و کارگـزاران برایشـان تواضع کنند تا آنهـا بتوانند بدون
احسـاس حقارت ،مشـکالت خود را بیان کرده ،دا ِد خویش را بسـتانند .از این
روسـت کـه حضـرت بـه مالـک توصی ه میكنـد ك ه بخشـی از وقت خـود را
ی خویش را
بـرای نیازمنـدان قـرار دهد وخود نیز بـار عا م دهد تا مرد م نیازهـا 
یو
ی نظام 
ی كنـد و نیروها 
ی خدا فروتن 
س عا م برا 
ن مجل 
بیـا ن كننـد و در ایـ 
ت وگو پردازند.
ی بهگفـ 
س با و 
ی را از خود دور سـازد تـا مرد م بدو ن تر 
انتظامـ 
ت اما در برابـر ثروتمنـدا ن و قدرتمندان
ی حاكـ م در برابـر مرد م زیباسـ 
فروتنـ 
ی برای
ی كـ ه در برابرثروتمنـد 
جامعـ ه روا نیسـت؛ زیـرا از دید حضرت ،كسـ 
ت میدهد.
ن خـود را از دسـ 
ش تواضـ ع كند ،یكسـو م دیـ 
ثروتـ 

از دیـدگاه حضرت علی« ،عدالت» عنصر ذاتی و مهمترین ركن سیاسـت
اهمیت عدالت از نظر وی
اسـت .اندیشـه سیاسـی امام ،بدون درك مفهوم و ّ
قابـل درك نیسـت .در مقـا م عمـل هـم امـام در اجـرای عدالـت هیچگونـه
انعطافـی را نمیپذیرفـت ،كـه این امر مشـكالت بسـیاری را بـرای حضرت
ایجـاد كـرد .از دیـدگاه امـام ،وجـه تمایـز اصلـی «حكومت اسلامی» با
دیگـر حكومتهـا ،عدالت و دوری از سـتم اسـت .چون تمـام اصول اخالقی
ی بـدان پایبندنـد ،در شـرایط ظالمانـه از میان
كـه انسـانها در شـرایط عـاد 
مـیرود .بـه همین دلیـل حضرت عل 
ی تمام تـوا ن خویش را بـرای مبارزه
بـا بیعدالتـی به كار بـرد تا اصول اخالقـی را در مـردم و در میـان زمامداران
پایـدار كنـد.بنابرایـن از دیدگاه امام علـی رعایت عدل و انصـاف در روابط
و مناسـبات حکومتی و در خدمتگزاری مردم ،اصلی اسـت كه بدون آن ،نظام
حکومتـی از صـورت انسـانی خـارج میشـود و هـر فسـاد و تباهـی میتواند
گریبانگیـر آنشـود .حاكمیـت عدالت در نظـام حکومتی و پاسداشـتن داد و
حفـظ حقـوق دیگران همانند حقوق خـود و در مقـام داوری ،حقوق طرفین را
یكسـان و برابـر رعایت كردن و بـرای دیگران حقوقی برابر خود قائل شـدن،
مهمتریـن قاعـدهای اسـت كه حافظ سلامت و ق ّوت نظام حکومتـی و مایه

ت كمـك بـ ه مـرد م سـو 
ق
ی را بـ ه سـم 
ی در كارگـزار ،و 
ی بخشـندگ 
ویژگـ 
ی و احتیاطهای
ی واهـ 
ت داراییهـا بـ ه بهانههـا 
ل و انباشـ 
میدهـ د و از بُخـ 
بیمـورد بازمـیدارد .امـا م علـ 
تو
ی در نامـ ه بـ ه مالـك ،بـر سـخاو 
ل گردا ن ب ه كسـانی
ش تأكیـد دارد :همـواره خود را متص 
جوانمردیكارگزارانـ 
ی پارسـا و سابقهای
ب هسـتند و از خاندان 
ی و بانسـ 
ت و مردانگ 
ب فت ّو 
ك ه صاح 
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 .6سخاوت

رفتـار كارگـزارا ن نبایـد بـ ه گونـها 
ی
ط عـدها ی خـاصدر
باشـد كـ ه فقـ 
بو
اطرافشـان گردآینـ د و تنهـا در جـذ 
ع آنها بكوشـد؛ بلكـ ه باید
ظ منافـ 
حفـ 
ب
بـا رفتـار خـود همـ ه مـرد م را جـذ 
ی جامعـ ه
ع عمومـ 
ت منافـ 
و در جهـ 
ی
حركتكننـد؛ زیـرا خشـنود ی جمعـ 
ی
ی عمومـ ی را در پـ 
خـاص ،نارضایتـ 
ی
ت عمومی ،ناخشـنود 
دارد؛ ا ّمـا رضایـ 
خـوا 
ص را میپوشـاند .امـام علـی
ش را ب ه خوبی
ت ایـندو رفتار و منـ 
تفاو 
تبییـ ن فرمـود ه اسـت.

ی و جوانمردیاند؛
نیكو برخوردارند و نیز اهل بزرگواری ،شـجاعت ،بخشـندگ 
ی را در خود فراه م كـرده و نیكوییها را گـرد آوردهاند.
چراكـ ه اینـا ن بزرگـوار 
ی وسـخاوت
ی نیز بر علم ،حلم ،پارسـای 
ط قاض 
ت در ویژگیها و شـرای 
حضر 
ت رشـوه
ض آفـ 
ی تأكیـد میكنـد؛ زیـرا انسـا ن بخشـنده كمتـر در معـر 
و
ی را
ی مال 
ی كـ ه دارد میتوانـد وابسـتگ 
ف قـرار میگیـرد و بـا سـخاوت 
وخلا 
از خود دور سـازد.
 .7زهد و سادهزیستی

ف نخورد ن بر از دسـ 
ت
ی ب ه دنیا ،تأسـ 
ی نداشـتن عالق ه و وابسـتگ 
زهـد یعنـ 
ت او
ی و شادنشـد ن ب ه آنچ ه در آینده ب ه دسـ 
ی و دنیای 
ی مـاد 
دادن نعمتهـا 
ن به
ی د ل نبسـت 
ی نیسـت؛ بلك ه ب ه معنا 
ی فقـر و نادار 
میآیـد .زهـد بـ ه معنا 
دنیـا اسـت .ب ه كسـی زاهدگفت ه میشـود ك ه با امـكا ن اسـتفاده از نعمتهای
تو
ی كـ ه قـدر 
ی و بهرهمنـد شـد ن ازآن ،زهـد بـورزد .زهـد كارگـزار 
دنیایـ 
ش و سـازنده اسـت .انسـا ن زاهـد میتواند با
بیتالمـا ل را در اختیار دارد ،باارز 
ت عل 
ی دیگرا ن الگو باشـد .حضـر 
ی سـاده برا 
زندگـ 
ن كـ ه در رأس
ی با ای 
ش میآوردند،
ی را ك ه برایـ 
ت و هدایایـ 
ی زاهدانهای داشـ 
ت بـود ،زندگ 
حكومـ 
ص
ی شـما بـ ه دو جامـ ه و دو قـر 
ن از دنیـا 
بـ ه مـرد م مـیداد و میگفـت :مـ 
ل مصفا و
ی خود را از عسـ 
ی كه میتوانسـت م غـذا 
نـا ن بسـنده كـردم؛ در حال 
ت هیچگا ه
مغـز گنـد م قرار دهـ م و از پارچ ه ابریشـ م اسـتفاده كنم .آ ن حضـر 
ی كه
ت و هنگامـ 
ی و گوشهنشینینمیدانسـ 
ك زندگـ 
ی تـر 
زهـد را بـ ه معنـا 
ی
ت پرداختـ ه و مدع 
عاصمبنزیـاد ،ز ن و فرزنـد خـود را رهـا كـرده و بهعبـاد 
شـده بـود ك ه ب ه امیرالمؤمنی 
ی بر
ت ب ه او فرمـود :وا 
ن اقتـدا میكند ،حضر 
ق واجبكـرده خود را
ن چو ن تو نیسـتم؛ چرا كـ ه خداوند بر رهبـرا ن ح 
تـو! مـ 
ش بههیجـا ن نیاورد
ت را انـدوه فقر 
ت برابر نهند تا تهیدسـ 
بـا مـرد م تهیدسـ 

ك نسـازد.
و هال 
امـا م علـ 
ی آرزو ،و شـك ِر
ن میدانـد و آ ن را بـ ه كوتاه 
ی ،زهـد را ثمـره یقی 
ی در مواجه ه با حرا م تفسـیر كرده اسـت .حضرت ،زهد
ت و پارسـای 
هنگا م نعم 
ت پرهیزگارا ن و سـجی ه توبهكنندگا ن میشـمارد .ایشان مکرر
ی و خصل 
را خو 
بـه کارگـزاران خویـش توصیـه میکردند که سـاده زندگـی کننـد و از رفاه و
تجملگرایـی بپرهیزنـد و بهویژه با مـال حرام ثروتاندوزی نکنند و همیشـه
خـدا را ناظـر بـر اعمالشـان بداننـد؛ چنانکه طی نامـهای به شـریحبنحارث
کـه خانـهای بـه  80دینـار خریـده بود ،نوشـته اسـت« :ای شـریح! بـهزودی
کسـی بـه سـراغت میآیـد کـه بـه نوشـتهات نـگاه نمیکنـد ،و از گواهانت
نمیپرسـد ،تـا آن کـه تـو را از آن خانه بیرون میکند و تنها به قبر میسـپارد
 .ای شـریح! اندیشـه کـن کـه آن خانـه را بـا مـال دیگـران یـا با پـول حرام
9
نخریـده باشـی ،کـه آنگاه خانه دنیا و آخـرت را از دسـت دادهای»...
 .8مهرورزی

محبـت از دید اجتماعی ،نیرویی مؤثر اسـت و بهترین اجتمـاع ،آن اجتماعی
اسـت كـه با نیروی محبت اداره شـود .محبـت زعیم و زمامدار بـه مردم و نیز
محبـت و ارادت مـردم بـه زعیـم و زمامدار عامـل بزرگی برای ثبـات و ادامه
حیـات حكومـت اسـت .تا محبت نباشـد ،رهبـر نمیتواند و یا بسـیار دشـوار
اسـت كه اجتماعـی را رهبری كند و مـردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت
كنـد؛ حتـی اگر عدالت و مسـاوات را در آن اجتماع برقـرار كند .مردم هنگامی
پیـرو قانـون خواهند بـود كه از زمامدارشـان عالقه ببینند و آن عالقههاسـت
كـه مـردم را به پیروی میكشـاند .از اینرو ،انجـام دادن كارها و خدمتگزاری
از روی مهـرورزی واالتریـن هنـر در اخلاق اسـت؛ چنانکه اگر انجـام دادن
 - 9همان ،نامه3
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امـور با مهرورزی همراه شـود ،صورتی زیبا و انسـانی مییابـد و موجب پیوند
جانهـا و الفـت قلبهـا میشـود و در رفتـار و مناسـبات حکومتـی ،انقالبی
معنـوی به وجـود میآورد .امیرمؤمنان عل 
ی در حكمتی واال فرموده اسـت:
«دلهـای آدمیـان رمنـده اسـت ،پس هر كـه با آن الفـت برقرار سـازد ،روی
10
بـدو نهد».
 .9توج ه ب ه مصلحت عمومی

ی خاصدر اطرافشـان
ط عدها 
ی باشـد كـ ه فق 
رفتـار كارگـزارا ن نباید ب ه گونها 
ظ منافـ ع آنها بكوشـد؛ بلكـ ه باید بـا رفتار
ب و حفـ 
گردآینـ د و تنهـا در جـذ 
ی جامعـ ه حركتكنند؛
ت منافـ ع عموم 
ب و در جه 
خـود همـ ه مـرد م را جـذ 
ی دارد؛ ا ّما رضایت
ی را در پـ 
ی عمومـ 
ی خـاص ،نارضایت 
ی جمع 
زیـرا خشـنود 
ص را میپوشـاند .امام عل 
ی خوا 
عمومـی ،ناخشـنود 
ت ایندو رفتار
ی تفـاو 
ن كارهـا نزد تو
ن فرموده اسـت« :بایـد محبوبتری 
ی تبیی 
ش را بـ ه خوبـ 
و منـ 
ت و خشـنودی
ق نزدیكتر و عد ل درآ ن گسـتردهتر اسـ 
آ ن باشـد كـ ه بـ ه حـ 
ی عام ه مردم ،خشـنودی
ت در آ ن بیشتـر تأمیـنشـود؛ زیـرا ناخشـنود 
رعیـ 
ت مـردم،
نزدیـكا ن را بیاثـر میكنـد و خشـم نزدیـكا ن و خاصـه ،بـا رضایـ 
ی میداند
ن مرد م را كسـ 
پوشـیده میشـود 11».بنابراین امیرمؤمنـا ن برتری 
ن افـراد نزد
كـ ه ب ه مـرد م بیشتر نفع میرسـاند .از دید حضـرت ،محبوبتری 
ش بیشتری
ت مناف ع مرد م كوشـ 
كارگـزارا ن بایـد كسـانی باشـند ك ه درجهـ 
 - 10همان،حکمت50
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ب مـرد م را
ی باشـند ك ه عیو 
ن مـرد م نزدآنهـا باید كسـان 
میكننـد و دورتریـ 
میجویند.
 .10خیرخواهی

ی آنچ ه
ی یعن 
ی اسـت .خیرخواهـ 
ی شایسـت ه كارگزار ،خیرخواه 
از ویژگیهـا 
را بـ ه صلا ح مـردم ،كشـور و اسلا م اسـت ،اجـرا كنـد یـا بـ ه امـا م و رهبـر
ی اسلام،
گ سیاسـ 
ی باشـد؛ از اینرو در فرهن 
ف نظر و 
بگویـد ،گرچـ ه برخال 
ی بـ ه «النصیحـة الئمـ ه المسـلمین» تعبیـر میشـود .حضـرت
ازخیرخواهـ 
ن موضـو ع پرداخت ه و بـر آ ن تأكید
ت ای 
امیـر در مـوارد گوناگـو ن ب ه اهمیـ 
ی
ی خدا ،یعن 
ی بـرا 
ی دارد :خیرخواه 
ی گسـتره وسـیع 
فرموده اسـت .خیرخواه 
ت پیامبر ،و
ی سـ ّن 
ی اجرا 
ی رسـو ل خدا ،یعنـ 
ی و بـرا 
ی االهـ 
اجرایدسـتورها 
ت
ی انجـا م داد ن و بیا ن آنچ ه ب ه مصلح 
ی حاك م اسلامی ،یعن 
خیرخواهی برا 
ق باشـد چـه مخالـف .در عهدنام ه مالك اشـتر
اسـت؛ چـ ه بـا نظرحاك م مواف 
ی
ن نكت ه را خیرخواه 
ی لشـكریا ن برگزیده ،نخستی 
ط و ویژگیها 
درباره شـرای 
ن ك ه از هم ه
ی را برگزیـ 
ش كسـ 
ی سـپاه خوی 
ی فرمانده 
آنهـا میدانـد« :برا 
12
ش و امـا م خیرخواهتر باشـد».
نـزد تو بـ ه خدا ،پیامبـر 
 .11مشورتجویی

در جوامـع بشـری ،مشـورت و بهرهگیـری از تجربههـا و افـكار دیگران یك
اصـل پذیرفته شـده اسـت  .از این رو اسـت كه رهبـران و كارگـزاران جوامع،
 - 12همان

از نـگاه حضـرت علـی كارگـزار
اسلامی باید دارای خصوصیـات ویژهای
باشـد .آنچـه در ایـن مقالـه بـدان
پرداختـه شـد یعنـی مـواردی چـون:
مشـورتجویی ،خیرخواهـی ،توجـ ه بـه
مصلحـت عمومـی ،تقـوا  ،عدلگرایـی
و  . . .تنهـا بخشـی از شـاخصههای یـك
كارگـزار اسلامی از نـگاه حضـرت بـود
كـه بـا تتبـع بیشتـر در سـایر بیانـات
حضـرت میتوان موارد دیگـری را نیز به
ایـن مـوارد افـزود.

مشـاوران متعـدد در زمینههـای مختلـف دارنـد  .از دیدگاه اسلام ،مشـورت،
تبـادل افكار و بهرهگیری از تجارب دیگران اسـت .رسـول اكرم مشـورت
را موجـب رشـد میدانسـت وخـود آن حضـرت در زمینههـای مختلـف بـا
اصحـاب خود مشـورت میكـرد؛ چنانكـه در جنگهـای بدر  ،احـد  ،طائف
و صلـح حدیبیـه و  . . .بـا اصحـاب خود مشـورت كرد .از دیـدگاه علی نیز
مشـورت و بهرهگیری از تجربیـات دیگران اهمیت ویـژهای دارد؛ چنانكه آن
حضـرت از تجربـه بـه عنوان علـم جدید یاد كرده اسـت .با توجـه به اهمیت
مشـورت اسـت كه علـی یكـی از وظایف مالك اشـتر را مشـورتکردن
میدانـد؛ چنانکـه مالك اشـتر را به همنشـینی و مذاكره با علمـا و حكیمان
اسلامی امـر میكند.
كارگزارانـی كـه اسـتبداد رأی دارند و خـود را از انذار دیگـران بینیاز میدانند،
در ایفـای مسـؤولیت موفق نبـوده و در معـرض لغزشهـا و خطرهای جدی
قـرار میگیرنـد  .بیگمـان ،یكـی از مسـائل مهم مذاكـره بـا فرهیختگان و
دانشـوران ،بهرهگیـری از افـكار و تجربیـات آنـان در زمینه مسـائل حكومتی
اسـت؛ كه بهرهگیری از افكار صاحبان فكر و اندیشـه موجب هدایت و رشـد
و بینیـازی از انـذار دیگـران موجـب هالكـت و خطر جـدی خواهد بـود  .با
توجه به بررسـی های مهمـی كه پیرامون دیدگاه علـی  درخصوص لزوم
مشـورت كارگـزاران  ،صـورت گرفـت ،میتوان گفـت :یكـی از ویژگیهای
مهـم مدیـران حكومتـی و كارگزاران ،مشـورت بـا دیگران اسـت .نكته قابل
ذكـر آن اسـت كـه از دیدگاه علـی كارگزاران نباید با هر كسـی مشـورت
كننـد؛ زیرا مشـورت بـا برخی افراد در مسـایل حكومتی نهتنها مفید نیسـت،

بلكـه زیـانآور اسـت  .از ایـن روسـت كـه علـی بـه مالك اشـتر دسـتور
میدهدكـه بـا علمـا و حكیمان مشـورت كرده و از مشـورت با برخـی از افراد
پرهیـز كنـد چنانكـه فرمـود « :بـا بخیل مشـورت نكـن؛ زیرا از بخشـش و
كمـك به دیگـران بازمیدارنـد و از فقر میترسـانند .همچنین با افراد ترسـو
مشـورت نكـن؛ زیـرا آنها تـو را از انجـام كارهای مهـم بازمیدارنـد .و نیز با
افـراد حریـص مشـورت نكن كـه آنها بـرای جمـعآوری ثروت و یا كسـب
مقـام ،سـتمگری را در نظـر تو نیك جلـوه میدهند13».اما م ،مالك اشـتر
ی با
ی مشـورت 
ی با دانشـمندا ن و جلسـهها 
را بـ ه تبـاد ل نظـر در امـور اجتماع 
ن و با حكیمان
ش میكنـد« :با دانشـمندان ،فـراوا ن گفتوگو كـ 
آنـا ن سـفار 
ت را اسـتوار میسـازد
ن فـراوا ن در میـا ن ن ِه و درباره آنچ ه كار شـهرهای 
سـخ 
ت و درسـتكار
ش از تـو ب ه پا داشـت ه و راسـ 
ن آنچـ ه مـرد م پیـ 
و در برپاداشـت 
14
ماندهانـد ،مذاكـره نما».
امـا م علـ 
ت و افـراد را از مشـورت با
ل اسـ 
ی قائ 
ی مشـاورا ن شـرایط 
ی برا 
ی كـ ه از موضوع
ت با كسـان 
ی میكند؛ از جمل ه مشـور 
ص نهـ 
ی خـا 
گروههایـ 
ت بـا دشـمن ،زیـرا از اخبـار محدوده
ی ندارنـد و نیـز مشـور 
موردنظـر آگاهـ 
ت نادان
ل را بـر دوسـ 
ن عاق 
ت بـا دشـم 
حكومـتآگاه میشـود؛ البتـ ه مشـور 
ی میكند؛ چـو ن در آن
ت بـا زنهـا نیز نهـ 
ی از مشـور 
ترجیـح میدهـد 15 .و 
ی را كه
ت با زنانـ 
ی بـ ه دور بودنـد؛ امـا مشـور 
ل اجتماعـ 
دورا ن زنـا ن از مسـائ 
ت بـا زنان
ل و تجربـ ه باشـند ،شایسـت ه میداند« :از مشـور 
ی كمـال عقـ 
دارا 
16
ل رسـیده و دارایتجرب ه باشـد».
برحـذر بـاش؛ جـز آنك ه ب ه كمـا ل عقـ 
ی ك ه دارند ،همیشـ ه در
ت و اختیارات 
ب قدر 
ت ب ه سـب 
بنابراین كارگزارا ن حكوم 
ت خویشند.
ت و سـوء اسـتفاده از موقعی 
ی قدر 
ض گرفتار شـد ن ب ه آفتها 
معر 
ق به اخالق اسلامی
ی متخلّ 
ت اسلام 
ت كارگزارا ن حكوم 
از اینرو الز م اسـ 

ی
بـوده ،سـفارشها 
ن باره ب ه كار گیرنـد .ویژگیهای
امیرمؤمنـان را در ای 
مذکـور مربوط بـه مقطع زمانی خاص نیسـتند؛ بلكه در تمـام زمانها كاربرد
دارنـد .چـه بسـا كارگـزاری كه این عناصـر را نادیـده گرفتـه و از حكومت به
عنـوان ریاسـتطلبی و  . . .اسـتفاده كند كه اینگونه بهرهگیـری از حكومت،
خیانت به امانت اسـت و موجب پشـیمانی در قیامت .چنانكه رسـول خدا
فرمـود :حكومـت در دسـت كارگـزار ،امانـت اسـت و آن ،در روز قیامت ،مایه
خـواری و پشـیمانی اسـت مگر این كه كسـی آن را بـه حق و از راه مشـروع
تصاحـب كنـد و به وظیفه خویـش عمل نماید.
نتیجهگیری
از نـگاه حضـرت علـی كارگزار اسلامی بایـد دارای خصوصیـات ویژهای
باشـد .آنچـه در ایـن مقالـه بـدان پرداختـه شـد یعنـی مـواردی چـون:
مشـورتجویی ،خیرخواهـی ،توجـ ه ب ه مصلحت عمومی ،تقـوا  ،عدلگرایی و
 . . .تنهـا بخشـی از شـاخصههای یك كارگزار اسلامی از نـگاه حضرت بود
كـه بـا تتبع بیشتـر در سـایر بیانات حضـرت میتوان مـوارد دیگـری را نیز
به ایـن مـوارد افزود.
 - 13همان
 - 14همان
 - 15غررالحکم2462،
 - 16بحاراالنوار56/253/103،
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جلوههاییازاخالقسیاسیوزمامداریحضرتامامخمینی
رضا محمدی فيروزجايی
امـام خمینـی بـه عنوان رهبری اخالقمدار که شـیوه زمامـداری او مانند پیامبر بزرگوار اسلام بـوده اسـت ،از بزرگترین رهبرانی
اشـاره
بـه شـمار میآیـد کـه در عصر غیبـت در جایـگاه زمامداری صالـح و سیاسـتمداری اخالقمحـور به مدیریـت جامعه میپرداخته اسـت.
مقالـه حاضـر جلوههایی از اخالق سیاسـی و زمامداری بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایـران را در آیینه خاطرات و بیانات جمعی از نزدیکان ایشـان،
بهویـژه خلـف صالح ایشـان یعنـی مقام معظم رهبـری حضرت امـام خامنهای بیـان میکند.

زهدو تقوا

مقـام معظـم رهبـری :یک علـت این کـه امـام بزرگوار مـا یک کلمـهاش در
ایـن فضـای عظیـم عمومی کشـور ،در شـدت و محنـت ،در همه حـاالت اثر
شـگفتآوری میگذاشـت ،معنویت او بود ،صفای باطن او بود ،ارتباط و اتصال
او به خدا بود ،اشـکهای نیمه شـب او بود .فرزند امام  -مرحوم حاجسـیداحمد
 -همـان وقـت در زمـان حیـات امـام بـه من گفـت :نیمه شـب که امـام بلند

میشـود ،از بـس گریـه میکنـد ،این دسـتمالهای معمولی برای پـاک کردن
اشـکش کفـاف نمیدهد؛ مجبور اسـت اشـک چشـمش را با حوله پـاک کند؛
اینقـدر اشـک میریـزد .آن مرد پوالدیـن ،آن مردی که حـوادث و لطماتی به
یداد ،آن
یداد و او را تکان نم 
سـمت او سـرازیر میشـد که یک ملت را تکان م 
مـردی کـه عظمت و هیمن ه قدرتهای جهانـی در نظر او هیچ و پـوچ بود ،آن
مرد در مقابل عظمت االهی ،در حال دعا و اسـتغاثه ،آنجور اشـک میریخت.
1
اینهـا خیلی قیمـت دارد .ایـن فرصتها را قـدر بدانید.
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آیـتاهلل طاهـرى خرمآبـادى :مـن سـى سـال بـا اسـتاد بزرگـوارم رهبـر
عظیمالشـأن انقلاب بـودم ،به جـان این شـخصیت بزرگوار قسـم مىخورم
مطلبى كه شـبهه غیبت باشـد از ایشـان ندیدم .غیبت كه نه ،شـبهه غیبت
هـم ندیـدم .فراموش نمىكنم یك وقت ایشـان براى درسگفتن به مسـجد
سلماسـى آمدند در حالى كه نَفَس ایشـان به شـماره افتاده بود ،فرمودندّ :
والل
تـا حـال این قدر نترسـیدهام و افزودند :نیامـدهام كه درس بگویـم ،آمدهام كه
قـدرى حـرف بزنم .من كه تقریبا ده پانزده سـال درس ایشـان مىرفتم هیچ
وقـت یـك جسـارت از ایشـان به طلبهها ندیـدم .امـام در این حالـت بود كه
فرمودنـد :اگـر علـم نـدارى ،اگر دیـن ندارى ،عاقـل باش و نخـواه كه هویت
انسـانیات را بـه هـم بزنـى .بعد هم بـه خانه رفتنـد و تب مالت ایشـان عود
كـرد و سـه روز بـراى تب مالت در خانه ماندند .همه این قضایـا براى این بود
كـه شـنیده بودند یك طلبه پشـت سـر یكـى از مراجع غیبت كرده بـود .امام
خـودش غیبـت نكـرده بود بلكه یك طلبه پشـت سـر یكـى از مراجع غیبت
2
َس امام به شـماره افتـاده بود.
كـرده امـا نَف ِ
دنیاگریزی
مقـام معظـم رهبـری :امـا همیـن انسـان ،در چهـره زندگـی شـخصی
و خصوصـی خـود ،یـك انسـان زاهـد و عـارف و منقطـع از دنیاسـت .البته
منظـور ،دنیـای بد اسـت؛ همان چیـزی كه خـود او میگفت دنیـای بد ،آن
چیـزی اسـت كه در درون شماسـت .ایـن ظواهر طبیعت زمیـن و درخت و
آسـمان و اختراعـات و امثـال اینهـا دنیـای بد نیسـت .اینهـا نعمتهای
خداسـت؛ باید اینهـا را آباد كرد .دنیای بـد ،آن خودخواهی ،آن افزونطلبی
و آن احسـاس تعلّقـی اسـت كـه در درون انسـان اسـت .امام از ایـن دنیای
بـد بهكلّـی منقطع بـود .او بـرای خودش هیچچیز نمیخواسـت .بـرای تنها
پسـرش كـه عزیزترین انسـانها بـرای امام ،مرحـوم حاجاحمد آقا بـود و ما
بارهـا ایـن را از امـام شـنیده بودیم كه میفرمـود اع ّز اشـخاص در نظر من
ایشـان اسـت ،در ده سـال آن حكومـت و آن زمامـداری و رهبـری بـزرگ،
مكـرر رفته بودیـم و دیده بودیم كـه عزیزترین كس
یـك خانـه نخریـد .ما ّ
امـام ،در آن باغچـهای كـه پشـت حسـینی ه منـزل امام بـود ،داخل دو ،سـه
اتـاق زندگـی میكـرد .آن بزرگـوار بـرای خـود ،زخـارف دنیـوی و ذخیره و
افزونطلبـی نداشـت و نخواسـت؛ بلكه بهعكـس ،هدایـای فراوانی برایش
میآوردنـد كـه آن هدایـا را در راه خـدا مـیداد .آنچـه را هـم كـه داشـت
و متعلّـق بـه خـود او بـود و مربـوط بـه بیتالمـال نبـود ،بـرای بیتالمـال
3
مصرف میكـرد.

محمدعلـى انصـارى بـه نقل از مرحوم حاجسـیداحمد خمینى :حـاج احمد آقا
مىگفت :روزى از برادران سـپاه مسـتقر در بیت امام درخواسـت كردم جلوى
ایـوان بیـت را نـردهاى نصب كنند .وقتى برادران مشـغول این كار شـدند امام
وارد شـده فرمودنـد :احمد! چه كار مىكنى؟ عرض كـردم براى حفاظت جان
علـى [فرزندم]كـه خـداى نكـرده به پایین پـرت نشـود از برادران خواسـتهام
نـردهاى جلـوى ایـوان نصـب كننـد و ایـن كار مرسـومى در همه جا اسـت.
حضـرت امام فرمودند :شـیطان از همین جا سـراغ آدم مىآید ،اول به انسـان
مىگویـد منـزل شـما احتیـاج بـه نـرده دارد ،بعد مىگویـد رنـگ مىخواهد،
-2پابه پاى آفتاب ،ج  3ص 319
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سـپس مىگویـد ایـن خانـه كوچـك اسـت و در شـأن شـما نیسـت و خانه
4
بزرگتـر مىخواهـد و آرامآرام انسـان در دام شـیطان مىافتـد.
پرهیز از ریاستطلبی و تجمالت شاهانه

مقـام معظـم رهبـری :همه دیدنـد ،همه فهمیدنـد و تصدیق کردنـد که این
مرجعیت
مرد از مقام و از مطرح شـدن برای ریاسـت  -ح ّتی اگر آن ریاسـت،
ّ
باشـد کـه یک ریاسـت روحانـی و معنوی اسـت  -رویگـردان اسـت و برای
مقـام و منصـب و رتبـه و شـخصیت ،هیچگونه تالشـی نمیکنـد؛ بلکه اگر
دیگـران هـم بخواهنـد بـرای مطرحکردنـش تلاش کننـد ،تـا آنجایی که
بتوانـد ،مانـع میشـود . . . . .امـام بزرگوار ح ّتی در میدان مبارزه هم نخواسـت
جلـو بیفتد .خود ایشـان برای مـا نقل کرد که در ا ّول شـروع نهضت ،در منزل
معروف وقـت آن زمـان ،و از
مرحـوم آیـتاهلل حائـری ،با یـک نفر از مراجـع
ِ
همدورههـای خودشـان صحبـت میکـرد و بـه ایشـان گفتـه بود شـما جلو
5
بیفتیـد ،مـا هم دنبال شـما حرکـت میکنیم.

حجتاالسلام فرودسـى پـور :روزى از كمیتـه اسـتقبال از تهـران به پاریس
ّ
زنـگ زدنـد .من مسـؤول دفتـر و تلفن امام بـودم .تلفنكننده شـهید مظلوم
دكتـر بهشـتى بـود كه مىگفـت :بـراى ورود امـام برنامههایى تنظیم شـده،
بـ ه امـام بگوییـد كه فـرودگاه را فـرش مىكنیـم ،چراغانى مىكنیـم ،فاصله
فـرودگاه تا بهشـت زهـرا را با هلىكوپتـر مىرویـم و . . . .وقتـى خدمت امام
مطالـب را گفتـم پـس از اسـتماع دقیق كه عادت همیشـگى ایشـان بود كه
سـخن طـرف مقابل را بـه دقت گوش كننـد و آنگاه جواب گوینـد ،با همان
قاطعیـت و صراحـت خاص خـود فرمودند :برو به آقایـان بگو مگر مىخواهند
كـورش را وارد ایـران كننـد! ابـدا ایـن كارها الزم نیسـت .یك طلبـه از ایران
خـارج شـده و همان طلبه به ایـران بازمىگردد .من مىخواهـم در میان امتم
6
باشـم و همـراه آنان بـروم ولو پایمال شـوم.
مقدّ م دانستن اخالق بر سیاست

حجتاالسلام جمـى :یـك بـار پـس از مالقـات مـن بـا حضـرت امـام در
ّ
جماران ،یكى از مسـؤوالن مملكتى براى انجام كارى به خدمت امام رسـید.
همـراه او پـدر مسـ ّنش نیز حضور داشـت .پـس از این كـه وى از خدمت امام
بازگشـت ،گفـت :وقتـى مىخواسـتم به حضـور امام برسـم ،من جلـو افتاده
بـودم و پـدرم را دنبـال خـود مىبـردم .پس از تشـرف ،پـدرم را بهامام معرفى
كـردم .امـام نگاهـى كردنـد و فرمودنـد :ایـن آقا پدر شـما هسـتند؟ پس چرا
جلوتـر از وى راه افتادهایـد و وارد شـدید؟ ببینید امام چقـدر دقیق بودند! فردى
كـه ایـن همـه دشـمن دارد و بر سیاسـت شـرق و غـرب نظارت مىكنـد ،از
7
یك مسـأله اخالقـى نیز غافـل نمىماند.

 -4روزنامه رسالت1372/3/9 ،
۱۳۷۸/۰۳/14 -5
 -6روزنامه كیهان1368/4/14 ،
 -7پابه پاى آفتاب ،ج  ،3ص 15
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مقـام معظـم رهبـری :کسـی مثـل امـام بزرگوار مـا که یکتنـه وارد شـد و
توانسـت بـه برکت عـزم و اراده راسـخ و ایمـان و توکل ،هم ه ملت را بسـیج
کنـد و ایـن حرکت عظیـم را راه بیندازد ،بیش از هر چیـز متکی بود به همان
جوشـش قلبـی ،معنـوی ،روحی ،تـوکل ،معرفـت ،عبـادت .تا آخـر عمر هم
ایـن بزرگـوار با وجود پیری و ناتوانی و شکسـتگی ،نیم ه شـب برمیخاسـت،
اشـک میریخت .ما خبر داشـتیم از نزدیکان ایشـان که به هم ه خصوصیات
زندگـی ایشـان واقف بودند ،شـنیده بودیم ،اطالع داشـتیم؛ ایشـان نیمههای
شـب برمیخاسـت ،از خـدای متعـال اسـتمداد میکـرد « -رهبـان اللّیل» -
غرانی میآمـد تـوی میدانها،
شـب بـا آن حالـت ،آن وقـت روز مثـل شـیر ّ
قدرتهـا را شکسـت مـیداد ،ضعفهای ملـت را برطرف میکـرد ،ارادههای
همـ ه مـا مـردم را تقویـت میکـرد و راه میانداخـت؛ بـه برکت آن پشـتوانه
8
معنوی.

هلل امینـى :روز شـهادت امـام صـادق علیهالسلام بـود و مـن در خانـه
آیـتا 
حضـرت امـام خمینى در خدمت ایشـان بـودم .عـدهاى از آقایان علما نیز
حضـور داشـتند .ناگهـان عدهاى از طلبهها با سـر و دسـت شكسـته وچشـم
گریـان و بىعبـا و عمامـه سراسـیمه به منـزل امام وارد شـدند .آنها بسـیار
مضطـرب و پریشـان بودنـد .خودتان حتمـ ًا مىتوانید تصور كنیـد كه با توجه
بـه رعـب و وحشـتى كه سـاواك در دلهـا انداخته بـود ،دیدن طلبههـا با آن
وضـع چقـدر باعـث اضطـراب مىشـد .در ایـن موقع یكـى از آقایانـى كه در
منـزل حضور داشـت ،خدمـت امام عـرض كرد :آقـا! وضع خطرناكى اسـت،
اجـازه دهیـد د ِر منـزل را ببندیم .امـام فرمودند :نه! وقتى ب ه امـام اصرار كردند
و بـر بسـتن د ِر خانه پافشـارى كردند ،امام فرمودند :گفتم نـه! اگر بیش از این
اصـرار كنیـد ،بـه خیابـان مـىروم و از آن جا هم به سـوى حرم مـىروم .بعد
فرمودنـد :ایـن چوبـى كه بر سـر طلبهها زدهاند ،باید به سـر مـن مىزدند .آن
وقـت ،شـما به مـن مىگویید كه د ِر خانـهام را ببنـدم .اگر د ِر خانـهام را ببندم
9
كه ایـن طلبههـا نمىتوانند داخـل بیایند.
قاطعیت

مقـام معظـم رهبری :امام بزرگوار ما در راه حق و عدالت قائل به رودربایسـتی
و مالحظـ ه ایـن و آن و ترس و ضعف و عقبنشـینی نبـود؛ او هم همانطور
کـه امیرالمؤمنیـن توصیه فرموده بود که« :ال تستوحشـوا فـی طریق الهدی
لقلّـة اهلـه»،از تنهایی نمیترسـید؛ از این کـه تنها بماند ،نمیترسـید ،واهمه
نداشـت؛ حـق با اوسـت ،پس خدا با اوسـت .با مجاهدت حرکت کـرد ،خدای
متعـال هـم ملت ایران و ملتهای مسـلمان را بـا او در دل و در جوارح همراه
10
کـرد و دیدیـد چه حرکت عظیمی بـه وجود آمـد .امام اینجـوری بود.
حجتاالسلام اشـراقى :بعـد از آزادى امـام از تهـران و رفتـن ایشـان به قم،
ّ
روزنامـه اطالعـات نوشـته بود :روحانیت با دولت سـازش كـرد .امام وقتى كه
۱۳۹۲/۰۲/25 -8
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متوجه موضوع شـدند ،تصمیم گرفتند فرداى آن روز این خبر دروغ را تكذیب
كننـد .دولـت طاغـوت هم پى بـرده بود كـه این صحبـت براى آنهـا گران
تمـام مىشـود؛ بـه همیـن خاطر یـك نفر از رؤسـاى سـازمان امنیـت به نام
مولـوى را به قم فرسـتادند تـا با امام صحبت كند و ایشـان را متقاعد كند كه
از صحبـت دربـاره ایـن خبـر بپرهیزند .او خطـاب بهامام گفـت :دیدید عرض
كـردم ایـن حبـس و زنـدان تمـام مىشـود و شـما هم بـه قم تشـریف مى
بریـد؟ امـام در جـواب گفتند :من هیچ اصرارى نداشـتم كه به قـم بیایم ،زیرا
در ایـن جـا وظایفـم بیشتـر اسـت و در آن جا كمتر بـود .بعد آن مرد شـروع
بـه اظهـار عالقـه و محبتهـاى عجیـب و غریـب كـرد و گفـت :مـا خیلى
ارادتمندیم و دسـتگاه دولت خیلى به شـما عالقه دارد و شـخص شـاه به شما
عالقـه دارد و مملكـت مرجع مىخواهـد و . . .چاكر هم آمده اسـت خدمتتان
عـرض كند كه از سـخنرانى فـردا صرفنظركنید و ما هم قـول مىدهیم كه
بعـد از ایـن به اوامرتان توجه كنیـم .امام بدون هیچ رودربایسـتى فرمودند :دو
دو تـا ،چهـار تـا! یا این كه شـما بـه آن روزنامه دیكته كردهاید كه بنویسـد ،و
ظاهـراً هـم همیـن طور اسـت ،یا این كه خودش گفته اسـت .اگر شـما گفته
باشـید ،با شـما طرف هسـتم و در صورتى كه شـاه این كار را كرده باشـد ،با
11
او طرف هسـتم.

صبر و استقامت

مقـام معظـم رهبـری :امـواج سـهمگین در مقابـل او چیـز كماهمیتـی
محسـوب میشـدند .هیـچ حادث ه سـنگینی نبـود كـه بتواند او را شكسـت
دهـد و او را بـه خضـوع در مقابل آن حادثـه وادار كند .در همـه حوادث تلخ
رهبـری آن بزرگـوار پیـش آمـد كه خیلی
و سـختی كـه در زمـان دهسـاله
ِ
زیـاد هـم بـود ،امـام از هم ه آنهـا بزرگتر بـود .هیچكـدام از ایـن حوادث
آن جنـگ ،آن حملـ ه امریـكا ،آن توطئههای كودتـا ،آن ترورهای عجیب و
غریـب ،آن محاصـره اقتصـادی ،آن كارهای عظیم و عجیـب و غریبی كه
دشـمنان با شـكلهای مختلـف میكردند نمیتوانسـت این مرد بـزرگ را
دچـار احسـاس ضعـف و شكسـت كنـد او از همـ ه ایـن حـوادث ،قویتر و
12
بزرگتـر بـود.
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حجتاالسلام انصـارى :شـبى كه خبر شـهادت دكتر بهشـتى و یارانش به
ّ
دفتـر امـام رسـید نمىدانسـتیم ایـن خبـر را چگونه به گـوش امام برسـانیم،
چون امام شـهید بهشـتى را از جان و دل دوسـت داشـتند .به رادیو تلویزیون
اطلاع داده شـد كـه خبر را شـب پخش نكنند ،چـون امام آخر شـب اخبار را
گـوش مىكردند.
قـرار شـد فـرداى آن روز حـاج احمـد آقـا و آقـاى هاشـمى بیایند بـه نحوى
خبـر را بهامـام اطلاع دهنـد كـه بـراى امام سـكتهاى پیـش نیایـد .در خانه
هـم سـفارش شـد كـه رادیـو را از باالى سـر امـام بردارند ،چـون ممكن بود
خبر ،سـاعت هفت یا هشـت صبح پخش شـود .جالب این جاسـت كه وقتى
خانمهـا قبـل از سـاعت هفـت مىرفتند كـه رادیـو را بردارنـد ،امام بـه آنها
مىفرمایند:
رادیـو را بگذارید سـر جاى خود ،مـن جریان را از رادیوهاى خارجى شـنیدم .و
جالبتـر ایـن كه وقتى حـاج احمد آقا و آقاى هاشـمى خدمت ایشـان رفتند،
امـام بـه آنها دلـدارى دادند و فورا دسـتور تشـكیل مجلس ترمیـم كابینه و
13
انتخـاب رئیس دیـوان عالى را صـادر فرمودند.
آرامش بخشی به مسؤوالن

حجتاالسلام امـام جمارانـى :شـبى كـه كودتاى نـوژه پیش آمـد ،آقاى
ّ
خامنـهاى و آقـاى هاشـمى خدمـت امـام رسـیدند و بـه ایشـان پیشـنهاد
كردنـد بهتـر اسـت شـما از ایـن جـا به جـاى دیگـر منتقـل شـوید .امام
فرمودنـد :مـن از ایـن جـا یك قدم بـر نخواهم داشـت .به ایشـان عرض
شـد :جـان شـما در خطـر اسـت .بـاز ایشـان فرمودنـد :نـه! مـن در خطر
نیسـتم شـما برویـد ،هـم از خودتـان محافظـت كنیـد و هـم از رادیـو
تلویزیـون و بگوییـد كـه ایـن جـا هـم یـك دسـتگاه بگذارنـد كـه اگـر
14
خواسـتم پیامـى بدهـم آماده باشـد.
نظم و انضباط

خاطـره اول :ایامـى كه ما در نجف بودیم سـاعتمان را بـا كارهاى امام تنظیم
مىكردیـم؛ یعنى آن موقعى كه ایشـان كارى انجـام مىدادند ما مىفهمیدیم
كـه سـاعت چنـد اسـت .امام دو و نیم سـاعت پـس از مغرب از منـزل بیرون
مىآمدند و سـه سـاعت از شـب گذشـته ،بدون كم و زیاد به حرم مىرفتند و
ایـن اواخر كه مأمورین امنیتى مراقب ایشـان بودند خیالشـان راحـت بود؛ امام
كـه داخـل حرم مىشـدند مأمورین پـى كار خود مىرفتند ،چون مىدانسـتند
15
امام چه سـاعتى بیـرون مىآید ،همان وقت برمىگشـتند.

خاطـره دوم :بـرادران فیلمـى را از برنامههـاى انقالب به فرانسـه آورده بودند،
پیشـنهاد كردنـد بهامـام بگوییم كه بعد از شـام فیلـم را ببیننـد .رفتم عرض
كـردم :شـام آماده اسـت بیـاورم؟ امـام به سـاعت نگاه كـرده و فرمودنـد :ده
دقیقه به وقت شـام مانده اسـت .سـاعات روز و شـب امام چنان تقسـیمبندى
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شـده بود كه ما بدون این كه ایشـان را ببینیم مىتوانسـتیم بگوییم كه االن
16
مشـغول چه كارى هستند.
مردمی بودن

مقـام معظـم رهبـری :او معتقد به مـردم بود؛ حقیقتـ ًا به آرای مـردم اعتقاد
داشـت .او بـه نظـر و به رأی مردم اعتقاد داشـت . . .به مـردم از صمیم قلب
عالقـه داشـت؛ بـه مـردم عشـق میورزیـد و آنهـا را دوسـت میداشـت.
 . . .انقلاب كـه پیـروز شـد ،امـام میتوانسـت اعلان كنـد كـه نظـام ما،
یـك نظـام جمهـوری اسلامی اسـت؛ از مـردم هم هیـچ نظـری نخواهد؛
هیچكـس هـم اعتراضـی نمیكـرد؛ امـا ایـن كار را نكـرد .دربـاره اصـل و
كیفیـت نظـام ،رفرانـدم راه انداخـت و از مـردم نظـر خواسـت؛ مـردم هـم
گفتنـد «جمهـوری اسلامی»؛ و این نظام تحكیم شـد .بـرای تعیین قانون
اساسـی ،امـام میتوانسـت یك قانون اساسـی مطـرح كند؛ هم ه مـردم ،یا
اكثریـت قاطعـی از مردم هـم یقین ًا قبول میكردند .میتوانسـت عـ ّدهای را
معیـن كنـد و بگویـد اینهـا بروند قانـون اساسـی بنویسـند؛ هیچكس هم
ّ
اعتـراض نمیكـرد؛ امـا امام ایـن كار را نكرد .امـام انتخابات خبـرگان را به
راه انداخـت و ح ّتـی عجلـه داشـت كـه این كار هرچـه زودتر انجـام گیرد. .
 . .دو مـاه از پیـروزی انقلاب نگذشـته بود كه اولین انتخابـات یعنی همان
رفرانـدم جمهـوری اسلامی را بـه راه انداخت .یكـی ،دو ماه بعـد ،انتخابات
خبـرگان قانـون اساسـی بـود .چند مـاه بعـد ،انتخابـات ریاسـت جمهوری
بـود .چنـد مـاه بعـد ،انتخابـات مجلس بـود .در یك سـال كه همان سـال
 ۵۸باشـد امـام چهـار بـار از آرای مـردم برای امـور گوناگون استفسـار كرد:
بـرای اصـل نظـام ،بـرای قانـون اساسـی نظـام كه قانـون اساسـی یكبار
خبرگانـش انتخاب شـدند ،یكبار خود قانون اساسـی به رأی گذاشـته شـد
برای ریاسـت جمهوری و برای تشـكیل مجلس شـورای اسلامی .امام به
معنـای واقعـی كلمـه معتقد بـه آرای مـردم بود؛ یعنـی آن چه را كـه مردم
17
میخواهنـد و آرائشـان بـر آن متمركز میشـود.

حجتاالسلام حاجسـیداحمد خمینـى :یـك روز بعـد از ظهـر حـدود هفت
ّ
الى هشـت موشـك به اطـراف جمـاران اصابت كـرد .من خدمت امـام رفتم
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و عـرض كـردم :اگـر یـك مرتبـه یكـى از موشـكهاى مـا بـه كاخ صـدام
بخورد و صدام طورى بشـود ،ما چقدر خوشـحال مىشـویم؟ اگر موشـكى به
نزدیكىهـاى ایـن جا بخورد و سـقف پایین بیاید و شـما طورى بشـوید چه؟
امـام در پاسـخ گفتنـدّ :
والل من بیـن خودم و آن سـپاهى كه در سـه راه بیت
اسـت ،هیچ امتیاز و فرقى قائل نیسـتمّ .
والل اگر من كشـته شـوم یا او كشته
شـود ،بـراى مـن فرقـى نمىكند .گفتـم :ما كـه مىدانیـم شـما اینگونهاید،
ا ّمـا بـراى مـردم فرق مىكند .امـام فرمودند :نـه! مردم باید بداننـد اگر من به
جایـى بـروم كـه بمب ،پاسـداران اطـراف منزل مرا بكشـد و مرا نكشـد ،من
دیگـر بـه درد رهبـرى این مردم نخواهم خـورد .من زمانـى مىتوانم به مردم
خدمـت كنـم كه زندگـىام مثـل زندگى مردم باشـد .اگر مـردم یا پاسـداران
یـا كسـانى كـه در این محل هسـتند طوریشـان بشـود ،بگذار بـه بنده هم
بشـود تـا مـردم بفهمنـد همـه در كنار هم هسـتیم .گفتـم :پس شـما تا كى
مىخواهید این جا بنشـینید؟ به پیشـانى مباركشـان اشـاره كردند و فرمودند:
18
تازمانـى كه موشـك بـه این جا بخـورد.
خوشرفتاری با مردم

30
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مقـام معظـم رهبـری :امتحان عجیبی بـرای امام و شـما مـردم به وجود
آمـد .آن بزرگـوار بـه مردم با همان چشـمی نـگاه میکرد که پیامبـران نگاه
کـرده بودنـد .پیامبـران دنبـال آدمهای برجسـته و ممتاز نبودند؛ بلکـه در پی
انسـانهای مؤمـن و توده مردم میگشـتند؛ «خفضوا اجنحتهـم للمؤمنین».
امـام دنبـال خـواص نمیگشـت ،به تـوده مـردم دل مـیداد ،با آنهـا حرف
مـیزد و بـا آنهـا رابطه داشـت؛ همانطـور کـ ه امیرالمؤمنین بـه مالک
19
اشـتر سـفارش میکرد.

آیـتاهلل یـزدى :یـك بار یك روسـتایى گفته بود :یكـى از لباسهـاى امام را
كـه ایشـان در آن نماز خوانده باشـند ،مىخواهـم .و طورى اصرار كـرده بود و
بـه عهده من گذاشـته بـود كه مـن خجالت مىكشـیدم بهامام بگویـم؛ ولى
ناچـار موظـف شـدم بگویـم .یك بـار كه خدمـت امام بـودم ،كارم كـه تمام
شـد ،عـرض كـردم :آقـا! یك مسـأله دیگر هسـت كـه من عـرض مىكنم،
هرطـور كـه نظرتـان اسـت عمـل كنیـد .بندهخدایـى گفتـه اسـت كه یك
لبـاس شـما را مىخواهـد كـه بـا آن نمـاز خواندهایـد؛ عبـا یـا هر چه باشـد.
همیـن كـه حرفـم را زدم ،دیدم امام با تبسـم و نهایت خوشرویـى فرمودند:
اشـكالى نـدارد .بعد صـدا كردند و گفتند :آن عبـا را بیاورید .مـن واقع ًا تعجب
كـردم كـه این شـخصیت ،با این عظمـت در برابر درخواسـت یكـى از مردم
معمولى روسـتاهاى اطـراف اصفهان ،با نهایت خوشرویـى بالفاصله آن عبا
20
را دادند.
تواضع و فروتنی

مقــام معظــم رهبــری :شــبی در یــك جلســه خصوصــی ،بــا دو ســه نفــر
 -18پابه پاى آفتاب ،ج  1ص 86
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از دوســتان ،منــزل مرحــوم حــاج احمــد آقــا نشســته بودیــم؛ ایشــان هــم
نشســته بــود .یكــی از مــا گفتیــم :آقــا شــما مقامــات معنــوی داریــد،
مقامــات عرفانــی داریــد؛ چنــد جملـهای مــا را نصیحــت و هدایــت كنیــد.
آن مــر ِد بــا عظمتــی كــه آنگونــه اهــل معنــا و اهــل ســلوك بــود ،در
مقابــل ایــن جملــه ســتایشگون ه كوتــاه یــك شــاگردش كــه البتــه همـه
مــا مثــل شــاگردان و مثــل فرزنــدان امــام بودیــم؛ رفتــار مــا مثــل فرزنــد
در مقابــل پــدر بــود آنچنــان در حــال حیــا و شــرمندگی و تواضــع فرورفت
كیفیــت نشســتن او محســوس شــد! در
كــه اثــر آن در رفتــار و جســم و ّ
حقیقــت مــا شــرمنده شــدیم كــه ایــن حــرف را زدیــم كــه موجــب حیــای
امــام شــد .آن مــرد شــجاع و آن نیــروی عظیــم ،در قضایــای عاطفــی و
21
معنــوی ،اینگونــه متواضــع و باحیــا بــود.

حجتاالسلام امـام جمارانـى :امـام در حالـى بـه ایران وارد شـدند كه شـور
ّ
و شـعف بـر مـردم حاكـم بـود و خود ایشـان هـم تعبیر جالبـى در ایـن مورد
دارنـد .بعـد از سـخنرانى در بهشـت زهـرا امام اظهـار تمایل كردنـد كه به
داخـل جمعیـت برونـد .عكسـى هـم از امام هسـت كـه نـه عمامـه دارند و
نـه عبـا ،و وسـط جمعیـت گیـر افتادهانـد .امـام فرمـوده بودند :من احسـاس
كـردم دارم قبـض روح مىشـوم .تعبیر امام این بود كـه :بهترین لحظات من
همـان موقعـى بـود كه زیر دسـت و پاى مـردم داشـتم از بین مىرفتـم .این
نهایـت تواضـع و خلوص امام را مىرسـاند كه این طور نسـبت به مـردم ابراز
22
احساسـات داشتند.
پرهیز از ریاکاری و تظاهر

مقـام معظـم رهبری :امام تعالیم اسلام را بـرای مردم بیـان كردند؛ معنای
حكومـت را بیـان كردنـد؛ معنـای انسـان را بیـان كردنـد و بـرای مـردم
تشـریح كردنـد كـه چه بـر آنهـا میگـذرد و چگونه بایـد باشـند .حقایقی
۱۳۷۸/۰۳/14 -21
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را كـه اشـخاص جـرأت نمیكردنـد بگویند ،ایشـان بهطور صریـح  -نه به
شـكل درون گوشـی ،نـه به شـكل شـبنامه ،نه آن طـوری كـه گروهها و
احـزاب بهصورت بسـته و سـلّولهای حزبی و بـرای كادرهـای حزبی بیان
میكننـد  -روان ،آسـان ،در فضـا ،بـرای عموم مـردم بیان كردنـد .این بود
23
كه مـردم پاسـخ گفتند.

فاطمـه طباطبایـى :امـام دقیقـا بـه همـه دسـتوراتى كـه از ابتـدا داده بودند،
عمـل مىكردنـد و در واقـع خو ْد همـان دسـتورات بودند ،خود كتـاب اربعین
حدیثشـان بودنـد كه در زمان جوانى نوشـته بودند .اگر فرضـا از ریا صحبت
كردهانـد و آن را نكوهـش كردهانـد ،خود به شـدت از آن پرهیـز كردهاند .یادم
مىآیـد روزى پسـرم وارد خانـه شـد در حالـى كه سـر زانـوى شـلوارش پاره
شـده بود و من آن را وصله كرده بودم .ایشـان فرمودند :چرا حسـن این طور
آشـفته اسـت؟ من بـه حالت شـوخى گفتـم :همین اسـت دیگر آقـا ،زندگى
مستضعفى است.
بالفاصلـه چهرهشـان درهـم رفت و دوبـاره فرمودنـد :نخواهى كـه ریا كنى.
توجه به ظاهر نباشـد .آن
گفتـم نـه ،چرا ریـا؟ . . .فرمودند :مواظب بـاش .اگر ّ
ارزش اسـت .ا ّمـا اگـر بخواهـى بگویـى من چنین هسـتم ،این ریاسـت .امام
ایـن جملات را بـا همـان شـدتى به مـن گفتند كه در سـن سىسـالگى در
24
كتابشان نوشـته بودند!
پرهیز از تبعیض و پارتیبازی

احساس مسؤولیت در برابر خالق

فریده مصطفوى :یك روز ایشـان پیامى خطاب به بسـیجیان نوشـته بودند و
آن را بـراى پخـش بـه رادیو و تلویزیون فرسـتاده بودند .ناگهان خواسـتند كه
پیـام را قبـل از پخـش بازگردانند .من دیدم كـه واژهاى را تغییر دادند و گفتند:
در پیـام چنیـن نوشـته بودم :مـن با تمـام ه ّمم به شـما دعا مىكنم ،لـذا آن
را بـه بیشتریـن ه ّمـم تبدیل كـردم .این جمله دقیقتر اسـت .هرگز كالمى
خلاف واقـع بـر زبـان و قلم جـارى نكردنـد و هرگاه كـه احتمـال مىرفت
آنگونـه كه نوشـتهاند عمل نكنند ،بالفاصلـه اقدام به تغییر عبـارات و واژهها
27
مىكردند تا در پیشـگاه خالق متعال مسـؤول نباشـند.
دلسوزی و محبت به همگان

مقـام معظـم رهبـری :او اهـل خلوت ،اهـل عبـادت ،اهل گری ه نیمهشـب،
تضـرع ،ارتبـاط با خدا ،شـعر و معنویـت و عرفـان و ذوق و حال
اهـل دعـا،
ّ
دشـمنان ملـت ایران را میترسـاند و
بـود .آن مـردی كه چهره باصالبتش
ِ
به خود میلرزاند آن سـ ّد مسـتحكم و كوه اسـتوار وقتیكه مسـائل عاطفی
و انسـانی پیـش میآمـد ،یـك انسـان لطیـف ،یـك انسـان كامـل و یك
انسـان مهربـان بـود .من این قضیـه را نقل كردهام كه یكوقـت در یكی از


حجتاالسلام علىاكبـر آشـتیانى :زمانـى كـه مرحـوم آیـتاهلل طالقانـى
ّ
فهمیدند فرزندشـان دسـتگیر شـدهاند ،در اعتراض به این موضوع ،چند روزى
از نظرهـا پنهـان شـدند .پـس از آن كه ایشـان خدمـت امام رسـیدند ،امام به
آقـاى طالقانى گفتند :پسـر شـما یكى از منحرفان وابسـته بـه گروهكهاى
چـپ اسـت و نبایـد این قـدر از ایـن بابت كه دسـتگیر شـده اسـت ،ناراحت
شـوید .سـپس اضافه كردندّ :
والل اگر احمد دچار كوچكترین انحرافى باشـد
25
ً
و حكمـش مـرگ باشـد ،من شـخصا او را خواهم كشـت.

31

مسؤولیتپذیری

سـیدمحمدجواد مهـرى :یكـى از خدمتگـزاران جمهورى اسلامى مىگفت:
خدمت امام رسـیدم و عرض كردم من از كار كردن خسـته شـدهام ،كارهایم
خیلـى زیـاد اسـت و توان انجـام آنهـا را ندارم ،اگـر ممكن اسـت دیگرى را
بـه جـاى مـن نصب كنید تـا من كمـى اسـتراحت كنم .امـام در پاسـخ من
فرمودند :اگر بناسـت كسـى دسـت از كار بكشـد و از وظیفه شـانه خالى كند
من از شـما اولى هسـتم؛ چون با این سـن پیرى و خسـتگى فراوان ،بیشتر
26
نیـاز به آسـایش دارم .من شـرمنده شـدم و دیگر حرف نـزدم.
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سـفرهای مـن ،خانمـی خـودش را به من رسـاند و گفت از قول مـن بهامام
بگویید كه پسـرم در جنگ اسـیر شـده بود و اخیراً خبر كشـته شـدن او را
برایـم آوردهانـد .من پسـرم كشـته شـده ،اما برایـم اهمیت نـدارد؛ برای من
سلامت شـما اهمیت دارد .آن خانم این جمله را در اوج هیجان و احسـاس
بـه مـن گفـت .من خدمـت امام آمدم و داخل رفتم .ایشـان سـ ِر پا ایسـتاده
بـود و مـن همیـن مطلب را برایش نقل كـردم؛ دیدم این كوه اسـتوار و وقار
 -27پابه پاى آفتاب ،ج  ،1ص 126

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
28
تأثیـر ایـن حرف مادر شـهید قرار گرفت و چشـمانش ُپر از اشـك شـد!

حجتاالسلام والسـلمین سـلیمى كه از بیـت امام
یـك روز همـراه شـهید ّ
بـراى تقویـت روحیـه و دیـدار از رزمنـدگان اسلام بـه جبهـه جنـوب آمده
بودنـد ،صحبـت از خصوصیـات امـام بـه میان آمـد .ایشـان گفت :چنـد روز
پیـش در محضر امام از جسـارتها و اهانتهاى شـیخ على تهرانـى در رادیو
بغـداد مطالبـى بـه عـرض امام رسـید كه این خبیث خیلى به شـما جسـارت
مىكنـد .صحبـت مـا كـه تمام شـد ،آقـا فرمودنـد :اتفاقـا چنـد روز قبل من
بـه یـاد ایشـان بـودم و بـراى او دعا مىكـردم .امام حتى نسـبت بـه هدایت
29
مخالفـان و دشـمنان تـا اینقـدر احسـاس دلسـوزى مىكردند.
دشمنستیزی

32

نترسیدن از دشمن

مقـام معظـم رهبـری :اوائـل انقلاب . . .در یك قضی ه بسـیار مهمـی ،من و
دو نفـر دیگـر كـه آن روز عضـو شـورای انقالب بودیـم ،از تهـران رفتیم قم
خدمـت امـام . . .تا نظر ایشـان را نسـبت بـه آن قضیه و اقدام مهم بپرسـیم.
وقتـی قضیـه را بـرای ایشـان شـرح دادیـم ،امـام رو كردند بـه مـا ،گفتند از
آمریـكا میترسـید؟ گفتیـم نـه .گفتند پـس بروید اقـدام كنید .ما هـم آمدیم
اقـدام كردیـم و موفق شـدیم .اگـر ترس آمد ،اگـر طمع آمد ،اگـر غفلت آمد،
32
اگـر گرایشهـای انحرافی پا در میان گذاشـت ،كارها مشـكل خواهد شـد.

خاطـره اول :عالمـه جعفـری میگویـد که شـخص دانشـمند بسـیار موثقی
بـرای اینجانـب نقـل کـرد کـه بـا عـدهای از فضلا در حضور امام نشسـته
بودیـم ،سـخن از هـر دری دربـاره قدرتهـای بـزرگ دنیا میرفت کـه امام
فرمودنـد« :مـن تاکنـون به یـاد ندارم از چیزی یا کسـی ترسـیده باشـم ،جز
33
خداوند متعـال»
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مقـام معظم رهبـری :در یک مورد دیگـر ،یک وعدهای در مـورد پایان جنگ
تحمیلـی ،یکی از دولتهای وابسـته به آمریکا داده بـود ،بحث صدها میلیارد
یـا هـزار میلیـارد در میـان بـود ،امام اعتنایـی بـه آن نکردند ،اعتمـاد نکردند.
مـا حـاال در قضایـای گوناگـون جاری خودمـان داریـم همین معنـا را لمس
میکنیـم ،میبینیـم که چطـور نمیشـود به وعده مسـتکبرین اعتمـاد کرد،
بـه حرفهایـی که در جلسـ ه خصوصـی میزنند نمیشـود اعتماد کـرد ،این
اصلـی کار خود قـرار داد،
را داریـم لمـس میکنیـم .امـام آن را جـز ِو خطـوط
ِ
اعتمـاد بـه خـدا ،بیاعتمادی به مسـتکبران .ایـن الب ّته به معنـای قطع رابطه
بـا دنیا نبود[ ،چون] سـران کشـورها به مناسـبتهای مختلف بـرای امام پیام
تبریـک میفرسـتادند ،امـام هم به پیـام تبریک آنها جـواب مـیداد .ارتباط
اینجـوری ،در حـ ّد معمـول ،مؤ ّدبانـه و محترمانـه وجود داشـت ا ّما هیچگونه
30
اعتمـادی به مسـتکبرین و قلدران و تبعـه و دنبالهروان آنها وجود نداشـت.

حجتاالسلام محتشـمى :امـام بـه دقـت موضعگیـرى سیاسـى دشـمن
ّ
را بررسـى مىكردنـد .ایشـان دسـتور داده بودنـد كـه تمـام روزنامـه هـا،
خبرگزارىهـا و اظهارنظرهـا در رادیـو و تلویزیـون بررسـى شـود و هـر روز
خالصـهاى از موضعگیرىهـاى آنـان نسـبت به انقالب ،اسلام و مـردم به
ایشـان داده شـود .امـام هـر روز دقیقـ ًا این امـور را مطالعـه و تجزیه و تحلیل
مىكردنـد ،اظهارنظـر صریـح ایشـان ایـن بـود :ما بایـد آنچه را كه دشـمن
تبلیـغ مىكنـد و پسـندیده مىدانـد ،برخالف آن عمـل كنیم و آنچـه را كه
مذمـت كـرده و علیـه آن تبلیـغ مىنمایـد ،عمـل كنیم.
در مـورد بازگشـت امـام به ایـران ،در آن مقطع خاص ،همـه تجزیه و تحلیل
مىكردنـد و نظـر مىدادنـد كـه نباید رفت .دشـمن به شـدت بر این مسـأله
اصـرار داشـت و متأسـفانه تقریبـ ًا تمام دوسـتان نیـز تحت تأثیر همیـن ج ّو،
تحلیلهـا و اسـتداللها بودنـد .ایـن افـراد اصـرار داشـتند كهامـام در ایـن
موقعیـت نباید برگـردد .امام فرمودنـد :وقتى من دیدم دنیـا مخالفت مىكند،
31
فهمیدم ایـن راه حق اسـت.


خاطره دوم :در جریان تصرف النه جاسوسـى ،اكثر مسـؤولین مخالف بودند و
هـر روز مسـأله تـازهاى مطرح مىكردنـد .یكى مىگفت :با آمریكا نمىشـود
جنگیـد .دیگـرى مىگفـت :آمریـكا در منطقـه نیرو پیـاده كرده اسـت .یكى
مىگفـت :نـاوگان آمریكا آمده اسـت .ولـى امام فرمودنـد :آمریكا هیچ غلطى
نمىتوانـد بكند.
لـذا وقتـى یكـى از شـخصیتهاى انقلاب از توطئهها پیش امـام گله كرد،
امـام بـا آرامى دسـت به سـینه ایشـان زد و فرمـود :تو چرا مى ترسـى؟ هیچ
34
طورى نمىشـود!
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تکلیفگرایی

عدممالحظهکاری


مقـام معظـم رهبـری :امـام از روز اول فرمـود :مـا مأمـور به تکلیفیـم ،نه به
نتیجه؛ این ،عین اخالص اسـت؛ محض اخالص اسـت؛ فقط برای خداسـت
کـه ذرهای قدرتطلبـی و جلـب حطام مـادی در این چنین دلی وجـود ندارد.
امـام بـه تکلیـف خـود که مأموریـت او بـود عمل کرد ،خـدا هم نتیجـه را به
او داد :دنیـا از صـدای امـام ُپر شـد .مـا آن روزها نه بلـد بودیم تبلیغات بکنیم،
نـه ابزارهـای تبلیغاتـی در اختیار انقالب و نظـا ِم نوپا بود ،بـا این وصف ،وقتی
کسـی بـه هـر نقطـهای از دنیای اسلام و ح ّتی بیـرون از دنیای اسلام قدم
میگذاشـت ،نفـس امـام ،نـام امام ،یـاد امـام را در آنجا زنده میدیـد؛ خداوند
35
متعـال اینگونـه بـه کلمه طیبه برکـت میدهـد و آن را پیـش میبرد.


مقـام معظـم رهبـری :امام در حالـی وارد ایران شـدند که جو مبـارزه الاقل
در سـطوحی از ایدههـای بهاصطلاح روشـنفکری ُپـر بـود؛ کـه ح ّتی خود
روحانیـون امثـال ماهـا هـم در داغ کردن آن جو روشـنفکری و بـه عبارت
همـه این چیزها
دقیقتـر ،روشـنفکرزدگی دخالـت داشـتند؛ امـا امـام آمد و 
را شسـت و کنار گذاشـت! من احساسـات خودم را از همان سـخنرانی اول
ایشـان در فـرودگاه بـه یاد دارم؛ واقعـ ًا حیرت کردم که امـام این مالحظاتی
را کـه ماهـا داریـم ،هیـچ نـدارد! ایشـان در آن سـخنرانی ،اول از روحانیون

تقوا نسبت به قضاوت درباره اشخاص

مقام معظم رهبری :یکی از چیزهایی که در همین زمینه [مسـأله محاسـبات
معنـوی و االهـی در خـط امـام] وجود داشـت ،رعایت تقوای عجیـب امام در
همـه امـور بـود .تقوا در مسـائل شـخصی یک حرف اسـت؛ تقوا در مسـائل
اجتماعی و مسـائل سیاسـی و عمومی خیلی مشـکلتر اسـت ،خیلی مهمتر
اسـت ،خیلـی اثرگذارتـر اسـت ...یـک شـب در خدمـت امـام بودیـم .مـن از
ایشـان پرسـیدم نظر شـما نسـبت به فالن کس چیسـت – نمیخواهم اسم
بیـاورم؛ یکـی از چهرههای معروف دنیـای اسلام در دوران نزدیک به ما ،که
همـه نـام او را شـنیدند ،همـه میشناسـند  -امام یـک تأملی کردنـد ،گفتند:
نمیشناسـم .بعـد هم یک جملـ ه مذمتآمیـزی راجع به آن شـخص گفتند.
ایـن تمام شـد .من فـردای آن روز یا پسفردا  -درسـت یادم نیسـت  -صبح
بـا امـام کاری داشـتم ،رفتم خدمت ایشـان .به مجـردی که وارد اتاق شـدم و
نشسـتم ،قبـل از این کـه من کاری را که داشـتم ،مطرح کنم ،ایشـان گفتند
کـه راجع به آن کسـی که شـما دیشـب یا پریشـب سـؤال کردیـد« ،همین،
نمیشناسـم» .یعنـی آن جملـه مذمتآمیـزی را کـه بعـد از «نمیشناسـم»
36
گفتـه بودند ،پـاک کردند .ببینیـد ،این خیلی مهم اسـت.
رعایت عدالت اجتماعی

مقـام معظم رهبری :از مشـخصههای ّ
خـط امام ،عدالـت اجتماعی و كمك به
طبقات مسـتضعف و محروم اسـت كه امـام آنها را صاحـب انقالب و صاحب
یدانسـت .امـام ،پابرهنـگان را مهمتریـن عنصـر در پیروزیهای این
كشـور م 
یدانسـت؛ همینطور هم هسـت و همانطور كه گفتیـم ،امام به گفتن
ملت م 
هـم اكتفا نكـرد .امام از همان ا ّول انقالب ،جهاد سـازندگی ،كمیتـه امداد ،بنیاد
مسـتضعفان ،بنیـاد پانـزده خـرداد و بنیاد مسـكن را به وجـود آورد و دسـتورات
مؤ ّكـد بـه دولتهای وقـت داد .عدالت اجتماعی ،جزو شـعارهای اصلی اسـت؛
37
نمیشـود ایـن را در درجـ ه دوم قـرار داد و به حاشـیه راند .مگر میشـود؟!
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۱۳۸۹/۰۳/14 -36
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اسـم آورد؛ کـه ماهـا اگر جای ایشـان بودیم ،ایـن کار را نمیکردیـم! ما اگر
میخواسـتیم در آن وقتها سـخنرانی بکنیـم ،شـروع آن از روحانیون نبود؛
امـا دیدیـم کـه امـام ً
اصلا ایـن مالحظـه را نمیکنـد! در همـان ماههای

اول پیـروزی انقلاب ،امـام
مسـأله بیحجابـی و حجاب را قاطـع گفت .آن
وقتهـا مـا بـه عنوان اعضای شـورای انقلاب ،گاهی در هیـأت دولت هم
شـرکت میکردیـم .مـن کسـانی را دیـدم کـه جـزو عناصر متدیـن هیأت
دولـت بودنـد ،امـا به مـا میگفتنـد این چـه کاری بود کـه امام کـرد؛ حاال
چـرا کـرد؟! امام ً
اصل دچار رودربایسـتی نمیشـد .بنابرایـن ،مالحظهکاری
و رودربایسـتی داشـتن ،مطلقـ ًا باید نباشـد؛ ایـن خواهد توانسـت آن خأل را
38
در دانشـگاه ُپـر کند.
ادب همراه با اقتدار

مقـام معظـم رهبـری :امام مؤ ّدبانـه حرف مـیزد ا ّما مواضع قاطع و روشـن
خود را ...بیان کرد . . . .سـران کشـورها به مناسـبتهای مختلف برای امام
پیـام تبریـک میفرسـتادند ،امـام هم بـه پیام تبریـک آنها جـواب میداد.
ارتبـاط اینجـوری ،در حـ ّد معمـول ،مؤ ّدبانـه و محترمانـه وجود داشـت ا ّما
۱۳۷۰/۱۱/28 -38
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هیچگونـه اعتمـادی بـه مسـتکبرین و قلـدران و تبعـه و دنبالـهروان آنهـا
39
وجود نداشـت.
اقتدار در تصمیمگیری

مقـام معظـم رهبری :این ،بُعـد حاكم و رهبر بودن امام در موضع یك انسـان
مقتـدر و یـك انسـان بااراده بود؛ انسـانی كـه اگر جنگ پیش بیایـد ،میتواند
تصمیـم بگیـرد؛ اگر صلح هم باشـد ،میتواند تصمیم بگیرد .بـرای اداره یك
40
كشـور و بـرای مواجهه با دشـمنان ،میتواند تصمیمگیـری كند.
رفتار منصفانه با مخالفان

34
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مقـام معظـم رهبـری :از اول انقالب در بین همین گروههایی كـه در دوران
پیـش از انقلاب و در حوادث سـالهای مبـارزات ،همه در كنـار هم بودیم،
اختالفهایـی بـه وجـود آمـد .امـام بـا 
همـه ایـن اختالفات یـك جور
برخـورد نكـرد .همین طور كـه در روش امیرالمؤمنین عـرض كردیم ،روش
امـام هـم همیـن جـور بود؛ یعنـی اول بـا مدارا ،بـا نصیحـت؛ لیكن آن
وقتـی كـه اقتضـا كـرد ،برخـورد كـرد .یك گـروه مربـوط به دولـت موقت
بودنـد و مشـكالت آنهـا بود ،یك گروه آن كسـانی بودنـد كه علیه الیحه
قصـاص آن حركـت را انجـام دادنـد ،یـك گـروه ح ّتـی كار را بـه تـرور و
درگیریهـای خیابانـی كشـیدند؛ بـا هـر كـدام از اینهـا امام یـك نحوی
برخـورد كرد .در سـطوح بـاالی حكومت هم بود؛ نخسـتوزیر بـود ،رئیس
جمهـور بـود ،ح ّتی بعدهـا در اواخر عمر امام در سـطوح باالتـر از رئیس
جمهـور هـم بـود .امام با كسـانی كـه احسـاس كردند نمیشـود بـا اینها
بیـش از آن مـدارا كـرد ،برخـورد كردنـد .همه هم سـوابق انقالبی داشـتند،
سـوابق مذهبـی داشـتند ،خیلیشـان هـم در سـطوح بـاال بودنـد؛ لیكـن
خـوب ،اینجـور شـد دیگـر؛ این انشـعابها پیش آمـد .بعضی واقع ًا بـا امام
درافتادنـد؛ بعضـی نـه ،اختلاف نظـری هم بـود ،اما بـه درگیـری و دعوا و
انشـعاب و انشـقاق نینجامیـد .بعضـی بـا امـام درافتادند و مـدارای امـام را
ندیـده گرفتنـد .امـام به همیـن گروهك منافقین كـه خواسـته بودند بیایند
بـا ایشـان مالقـات كننـد ،پیغـام دادنـد كـه اگر شـما بـه حق عمـل كنید،
مـن میآیـم سـراغ شـما؛ اگر دسـت از ایـن كارهای خلاف برداریـد ،خود
مـن میآیـم سـراغ شـما .یعنـی امـام تا ایـن حد بـا اینهـا 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،
سـم مهلـك اسـت .آن وقت امـام رعایـت نكردنـد ،مدارا
ایـن دیگـر مثـل ِ
نكردنـد؛ برخـورد كردنـد .این در مورد آن چیزهایی اسـت كـه در اختالفات
41
بنیانی اسـت.
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پرهیز از غرور

مقــام معظــم رهبری :ببینید ،خرمشــهر وقتــی آزاد شــد ،خوب ،خیلــی پیروزی
بزرگــی بــود -آنهایــی كــه درســت یادشــان هســت ،ســال  -۶۱خیلــی كار
عظیمــی بــود؛ هــم از لحــاظ سیاســی مهــم بود ،هــم از لحــاظ نظامی بســیار
پیچیــده و مهــم بــود ،هــم از لحــاظ اجتماعــی و نــگاه عمومــی و دل مــردم،
چقــدر مهــم بــود و تأثیــر داشــت .از همــه جهــت كار عظیمــی بــود .همــه ،از
جاهــای مختلــف آمدنــد .مــن آن وقــت رئیسجمهــور بــودم .آقایــان رؤســای
جمهــور چندیــن كشــور -پنــج شــش تــا ،هفــت تــا كشــور -آمدنــد ایــن جــا
بــا مــا مالقــات كردنــد و صریحـ ًا بــه مــا گفتنــد كــه اآلن دیگــر وضــع شــما
بــا گذشــته فــرق میكنــد؛ بعــد از ایــن فتــح بزرگــی كه انجــام گرفــت .یعنی
اینقــدر ابعــاد داخلــی و خارجــی ایــن حادثــه عظیــم بــود .امــام واقعـ ًا یــك
معلــم بــود .امــام یــك معلــم اخــاق بــود .تــا ایــن حادثـ ه عظیــم ،بــا ایــن
عظمــت ،بــا ایــن حجــم پیـدا شــد ،از همــان ســاعت اول تــو خیابــان اثــرش
در روحیـ ه مــردم فهمیــده شــد ،امــام فــوراً درد را احســاس كــرد ،درمانــش را
بالفاصلــه داد« :خرمشــهر را خ ـدا آزاد كــرد» .ایــن معنایــش ایــن بــود كــه
فرماندهــان مســلحی كــه ایــن همــه ســختی كشــیده بودنــد ،این همــه رنج
بــرده بودنــد ،آن خوندلهــا را خــورده بودنــد ،چقــدر شــهیدهای خــوب و
بــزرگ مــا در همیــن فتــح بیتالمقــدس دادیــم ،بــر اثر ایــن همــه مجاهدت،
حــاال ایــن كار بــزرگ انجــام گرفتــه ،اینها مغــرور نشــوند .سیاســیونی كه در
مســاند قــدرت نشســتهاند ،از ایــن پیــروزی بزرگــی كــه در عرصــه سیاســی
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برایشــان پیـدا شــد ،بــر اثــر ایــن حادثــه مغــرور نشــوند.
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پناه ملت و مسؤوالن در مشکالت گوناگون

مقـام معظـم رهبری :مـا آن خانواده بزرگ و ف ّعالی هسـتیم کـه امید و اتکا
و قـ ّوت قلبـش ،بـه پدر[امـام] ایـن خانـواده بـود .بـا بودنش ،همـ ه تکیهها
 بعـد از خـدا  -بـه او بـود .هـر مشـکلی بـرای کشـور و مسـؤوالن پیشمیآمـد ،سرانگشـت هنرمنـد و کارآمـد او بـود کـه گـره را بـاز میکـرد .در
جنگ و سیاسـت خارجی و مسـائل داخلی و مسـائل اقتصادی و اجتماعی،
ملـت و دولـت و مسـؤوالن ،حقیقت ًا پشتشـان بهامـام بزرگوارمان گـرم بود.
ایـن ،واقعیتـی اسـت که مـا ده سـال اینطور حرکت و سـیر کردیـم و این
مکـرر اتفـاق افتاد که سـر قضایـای مختلف ،با
کشـور را اداره نمودیـمّ . . . .
برادران مسـؤول مینشسـتیم و فکرهایمان را تبادل میکردیم و مشـکل
را در مجموعـهای میگذاشـتیم و خدمـت امـام میبردیـم و او بود که با
نظـر صایـب و اراده قـوی و ایمـان و تـوکل بینظیـر خـود ،مشـکل را حل
میکـرد .خـدا شـاهد اسـت کـه در مـدت عمـر خـود ،کسـی را در این حد
از تـوکل و حسـنظن بـه خدا ندیده و نشـنیدهام .او ،مشـکل را حـل و گره
را بـاز میکـرد .امـروز ،ایـن پـدر خانـواده و آن م ّتـکای محکم و کسـی که
خاطرمـان آسـوده بـود کـه در مشـکالت ،بـه او مراجعـه خواهیم کـرد ،در
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میان ما نیسـت.

بازهـم امـام حمایت کردند .قبل از آن که دولت شـهید رجایی تنظیم شـود،
حکومـت بنیصـدری بـود و بعـد از او ،دولتـی کـه زمـان مـا بـود .در تمام
دورههـا ،امـام ،از کسـی که مسـؤول و رئیس دولت بـود ،حمایت کردند.
هـر دولتی که سـر کار بود و هر نخسـتوزیری که سـر کار بـود ،امام بدون
هیـچ تفاوتـی حمایـت کردند .البته گاهی هـم به دولتها اعتراض داشـتند.
در زمـان خـود مـا ،گاهی به دولت اعتراض داشـتند که یا به وسـیله بنده به
آن تذکر میدادند و یا خودشـان مسـتقیم ًا اعتراضشـان را به آن ،منعکس
میکردنـد .ایشـان در عیـن تذکـر دادن ،از دولـت حمایـت میکردند؛ یعنی
عیوبـی را کـه بـه نظرشـان میآمـد ،به طـور خصوصـی و محرمانـه تذکر
میدادنـد ،امـا در مأل عـام و در برابر افـکار عمومی ،از هر دولتی که بر سـر
کار بـود ،پشـتیبانی میکردنـد .مـن یکوقـت در دوران ریاسـت جمهوری،
خدمـت امـام رفتم؛ اسـم فـردی را به زبـان آوردم و گفتـم میخواهم چنین
کسـی را بـه عنوان نخسـتوزیر معرفی کنم .ایشـان فرمودنـد« :هرکس را
کـه شـما معرفی کردیـد و از مجلس رأی اعتمـاد گرفت ،مـن او را حمایت
میکنـم ».در دیـدگاه امـام ،بیـن زیـد و عمـرو ،فرقـی نبـود .ممکن اسـت

ایشـان بعضی از نخسـتوزیران یا رؤسـای جمهور را شـخص ًا مـورد
عالقه
خاصـی قـرار داده باشـند؛ امـا حمایت امـام ،مربوط بـه عالق ه ایشـان نبود.
میفرمودنـد :ایـن شـخص ،مسـؤول امـور کشـور اسـت و بار سـنگینی به
44
دوش کشـیده و جلـو میبـرد .ما بایـد از او حمایـت کنیم.
دشمنشناسی و دوستشناسی

مقـام معظـم رهبـری :امـام دو خصوصیـت دیگـر هم داشـت ،کـه این هم
جـز بـا نورانیـت االهـی ممکن نبـود ،و آن عبـارت بـود از :دشمنشناسـی و
دوستشناسـی .در شـناخت دشـمنها و دوسـتها اشـتباه نکـرد .از اول
دشـمنها را شـناخت و آنها را اعالم کرد و تا آخر هم در مقابلشـان ایسـتاد،
و نیـز از اول دوسـتها را شـناخت و آنهـا را اعلام کـرد و تـا آخـر هـم از
45
دوسـتی آنهـا منتفع شـد.
دشمنی با کفار و رحمت با دوستان

حمایت از مسؤوالن

مقـام معظـم رهبـری :ببینیـد در طول یازده سـال زندگـی مبارک امـام در
دوران انقلاب ،چنـد دولـت سـر کار آمـد؟ امـام از همـه دولتهـا حمایـت
کردنـد .از «دولـت موقـت» حمایـت کردند .بعـد ،دولت شـهید رجایی آمد؛
۱۳۶۸/۰۵/12 -43


مقـام معظـم رهبـری :در آن لحظـهای که امـام ناراحتی قلبی پیـدا کرده
بودنـد ،مـا بهشـدت نگـران بودیـم .وقتـی که مـن رسـیدم ،ایشـان انتظار و
آمادگـی بـرای بـروز احتمالی حادثه را داشـتند .بنابرایـن ،مهمترین حرفی که
در ذهـن ایشـان بـود ،قاعدتـ ًا میباید در آن لحظه حسـاس به مـا میگفتند.
ایشـان گفتنـد :قـوی باشـید ،احسـاس ضعـف نکنید ،بـه خدا متکی باشـید،
«اشـ ّداء علـی الکفّـار رحمـاء بینهـم» باشـید ،و اگر بـا هم بودیـد ،هیچکس
نمیتوانـد بـه شـما آسـیبی برسـاند .بـه نظـر مـن ،وصیـت سـیصفحهای
امـام میتوانـد در همیـن چنـد جمله خالصه شـود.
۱۳۷۱/۰۱/07 -44
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فاطمه عرب

حضـرت امـام خامنـهای بـه تعبیـر امـام راحل عظیمالشـأن همچون خورشـید روشـنیبخش هسـتند .بیـان جلوههایـی از منـش و روش
اشـاره
حکومتـداری ایـن خورشـید فـروزان انقلاب میتوانـد برای همه مسـؤوالن ،درسآمـوز باشـد .در این نوشـتار ،بخشهایی از شـیوههای
حکومتـداری ایشـان را بـا اسـتفاده از کتـاب «در پرتـو خورشـید» و بـا حذف نـام راویان ایـن خاطـرات ،تقدیم حضورتـان میکنیم.

سادهزیستی

توجه ویژه به معنویت

زندگی شـخصی آقا از سـادگی و سلامت خاصی برخوردار است .این سادگی
بـه زندگـی نزدیکان ایشـان نیز سـرایت کرده اسـت .آقـا و فرزندانشـان اهل
تجملات نیسـتند .همین اعتقاد ،آنـان را از سوءاسـتفاده از مقام و موقعیت باز
داشـته اسـت .من این سـادگی را در منزل ایشـان به تماشا نشسـتهام .روزی
معظملـه مـرا به کتابخانـه خود دعـوت کردند ،مـن در آنجا یک میز بسـیار
سـاده و قدیمـی دیـدم .در کنار میز یک صندلـی کهنه بود .هـر دوی آن میز
و صندلـی ،مربـوط به قبـل از پیروز انقالب اسلامی بود.
مقـام معظـم رهبـری در کتابخانه سـاده خود ،هنـوز از همان میـز و صندلی
اسـتفاده میکنند.

هرگـز مسـؤولیتهای بـزرگ اجرایـی ،مانـع عـروج معنـوی مقـام معظـم
رهبری رهبری نیسـت .ایشـان در اوج خدمت در جایـگاه رهبری ،از عبادت
و توسـل غافـل نمیشـوند .معظملـه پیش از رهبـری نیز در این پهنه سـیر
میکردنـد.
فعالیتهـای سیاسـی و اجتماعـی ،گاه مانعـی بـر سـر راه مسـائل معنوی و
عبـادی میشـوند؛ امـا در زندگی آیتاهلل خامنهای ،سـیر در ایـن عرصه نمود
خاصی دارد .ایشـان سـوای از برنامههای معنوی روزانه و عبادتهای شـبانه،
گهگاهـی پـا به حریـم قدس رضـوی میگذارند و نیمه شـبی در جمکران به
عشـق امام زمان میسـوزند.

ایشـان هرگز از توسـل بـه اولیای خـدا و عبادتهایی کـه باعث صفای قلب
و روحانیت آدمی میشـود ،غافل نیسـتند.
معظملـه نهتنهـا این حضـور در درگاه ربوبـی و عبادتهای عارفانـه را مانعی
بـر سـر راه انجـام وظایـف خطیـر رهبـری نمیدانند ،بلکـه ایـن عبادتها را
عاملـی برای موفقیت در عرصه خدمت میشـمرند که مـا آن را فیض االهی
میدانیم.
چه شـبهایی کـه جمکران ،میزبان آقا بوده اسـت و مردم نیز شـاهد عبادت
رهبـر فرزانـه خـود بودهاند و چه ایامـی که مقام معظم رهبری در عشـق امام
علـی بـن موسـیالرضا علیهالسلام سـوختهاند و مریـدان در حسـرت حـال
مرادشـان ،از خداونـد بزرگ درخواسـت چنین حضـوری کردهاند.
تواضع و فروتنی
در همـه دیدارها ،تواضع ایشـان را کامال احسـاس کـردهام .روزی برای تعیین
مسـؤولی بـرای نمایندگـی ولیفقیـه در سـپاه ،بـا معظمله صحبت کـردم و
نظـر خودم را نسـبت به فـردی که برای این مسـؤولیت در نمایندگی انتخاب
کـرده بـودم ،گفتم .ایشـان فرمودند :اگر از مـن نظر میخواهید ،من مصلحت
نمیدانـم .علـت آن را هـم توضیح دادنـد .بعد ،در زیر نامـه  -که برای همین
موضوع تقدیمشـان کرده بودیم -نوشـتند :واالمر الیکم!
من از این نوع برخورد ،واقعا خجالت کشـیدم و شـرمنده شـدم .نمیدانسـتم
در برابـر ایـن تواضـع رهبـری ،چـه بگویـم .بنـده بـه امـر معظمله به سـپاه
پاسـداران آمـدهام ،حـاال آقـا میفرماینـد :اگـر نظر مـرا میخواهـی ،نظر من
ایـن اسـت ،اما واالمـر الیکم!
در آن روز ،مـن بـه ایشـان گفتم :همه اختیارات دسـت شماسـت .شـما امر
بفرماییـد و بنـده انجـام میدهـم .یقینا برای ایشـان ،پسـت رهبـری جاذبه
نـدارد .ایشـان در دیـداری بـا خبـرگان فرمودنـد :روحیـه من همـان روحیه
دوران طلبگـی در قـم اسـت .واقعا همین گونه اسـت؛ همـان روحیهای که
معظملـه در حجره مدرسـه فیضیه داشـتند ،امـروز هم من همـان روحیه را
در ایشـان احسـاس میکنـم .ایـن را من با تمـام وجود لمس کردم .ایشـان
اگـر رهبـری را پذیرفتنـد ،فقط به عنوان وظیفه و احسـاس مسـؤولیت بوده
است.
انتقادپذیری
دختـر هفـده سـالهای از تهـران بـه نـام زینـب نـوریزاد ،در نامهای بـه مقام
معظـم رهبـری مینویسـد :روز مقدس قـدس ،مردی در میـان خطبهها بلند
شـد ،مثل این که نامهای داشـت و شـما به گمـان مـن ...او را در انظار هزاران
هـزار ،خـرد کردیـد! وی در ایـن نامه ،از آیـتاهلل خامنـهای میخواهد تا ذهن
وی را در ایـن خصوص روشـن نمایند.
مقـام معظـم رهبـری بـا تواضع ،در پاسـخ بـه آن دختـر جوان مینویسـد:
دختـر عزیـزم! از تذکر شـما خرسـند و متشـکرم و امیـدوارم خداوند همه ما
را ببخشـد و از خطاهـای کوچـک و بـزرگ ما که کم هم نیسـتند ،درگذرد.
مـن در بـاب آنچه شـما یـاد آوری کردهاید ،هیچ دفاعـی نمیکنم .و گاهی
گوینـده از تلخـی لحـن خود به قدر شـنونده آگاه نمیشـود و در ایـن موارد
همـه بایـد از خداونـد متعـال بخواهنـد کـه آن گوینـده را متوجـه و اصالح
کنـد و اگـر ممکن شـود به او تذکـر دهند .توفیـق شـما را از خداوند متعال
مسـألت میکنم.

رعایت حقوق همسایه ها
مقام معظم رهبری در سـال  1374به اسـتان قم سـفر کردند .محل اسـتقرار
ایشـان ،دفتـر معظملـه بود .طبعـا به خاطـر حفاظت منطقـه ،رفـت و آمدها
کنتـرل میشـد .محدودیتهایی در اطـراف دفتر به وجود آمـده بود .معظمله
برای همین مسـائل ،برنامهای با همسـایهها داشـتند و در آن جلسـه ،از همه
آنـان به سـبب محدودیتهای پیـش آمـده و کنترلها ،عذرخواهـی نمودند!
کاش خانـه آیـتاهلل خامنـهای در کنار خانـه ما بود .این ،جملـهای بود که بعد
از آن دیـدار ،بـر زبـان هزارها قمی جاری شـد.
صمیمیت با مردم
وارد اتـاق مالقـات مقام معظم رهبری شـدم تا دیداری با مرادم تـازه کنم .در
گوشـه اتاق نشسـته و منتظر قدوم مبارک آقا بودم.
در همیـن هنـگام پیرمـردی روسـتایی بـا لباسهـای منـدرس و شـلواری
کرباسـی و کوتـاه وارد شـد و کنـار من نشسـت و بـا لهجه خراسـانی ،گفت:
حـاج آقا کجاسـت؟
متوجه او نشدم .باز تکرار کرد .گفتم :مقام معظم رهبری را می گویی؟
گفت :بله! حاج آقا کی میآید؟
گفتم :همین جا بنشین ،االن تشریف میآورند.
انتظـار بـه پایان رسـید ،مقام معظـم رهبـری وارد اتاق شـدند .بـا ورود آقا به
اتـاق ،پیرمـرد سراسـیمه بـه سـوی آقـا رفـت .باب گفـت و گـو باز شـد .یاد
روزهـای خراسـان بـه خیر!
غـرق در دیـدار شـده بـودم .بزرگترین شـخصیت انقالب با یک روسـتایی
سـاده ،چـه صمیمانـه میگوید و میشـنود!
سوءاستفادهنکردنازموقعیت
در زمـان ریاسـت جمهـوری آیتاهلل خامنه ای ،ایشـان ماجرایـی را برای من
تعریف کردند که بسـیار شـنیدنی و جالب اسـت.
معظملـه فرمودنـد:روزی در دفتـر کارم نشسـته بـودم .تلفن زنـگ زد .مادرم
پشـت خط بود ،گوشـی را که برداشـتم ،با صدای خنده ایشـان روبهرو شـدم.
علـت را پرسـیدم ،مـادرم گفـت :چند روزی اسـت کـه در خانه هیـچ نداریم،
پـدرت هم پولی نـدارد.
ایـن داسـتان بـرای من بسـیار مهـم بود؛ پـدر و مـادر رئیس جمهور کشـور،
پـول و غـذا ندارند.
ماجـرای مذکـور نشـان از سادهزیسـتی در خانه مقـام والیت دارد .ایشـان در
خانـه بسـیار سـاده زندگـی میکننـد و هیـچ فردی تـا به حـال نتوانسـته از
موقعیـت معظمله سوءاسـتفاده کنـد .چه افتخـاری برای ملت مهمتـر از این
کـه چنین شـخصیت ارزشـمندی رهبری آنـان را به عهـده دارد.
مقابله با آقازادگی
یکـی از مسـؤوالن نظامی ،دسـتور تصرف مکانـی را صادر کرده بـود .گر چه
حـق بـا او بود؛ اما شـیوه اقـدام ،قانونی نبود.
سـازمان قضایی نیروهای مسـلح گزارش حادثه را تنظیم کرد و خدمت مقام
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معظـم رهبـری ارسـال نمود .ایشـان در زیـر آن گـزارش ،مرقـوم فرمودند :با
متخلـف برخورد کنید ،ولو پسـر من باشـد!
بیتوجهی به دنیا
در زمـان جنـگ ،همراه آیتاهلل خامنـه ای برای بازدید از لشـگر  21امام رضا
علیهالسلام جبهه شدیم .ایشـان قبل از حرکت فرمودند :ماشین کم بیاورید!
یکـی یا دو ماشـین کافی اسـت! وقتی از اهواز خارج شـدیم ،دیدیـم حدود ده
ماشـین دیگر پشت سر ماشـین ما در حال حرکت هسـتند .آیتاهلل خامنهای
بـه راننـده فرمودند :توقف کـن! و بالفاصله به من گفتند :از ماشـین دومی به
بعـد یـا به اهـواز برمیگردند و یـا اگر قصد آمـدن دارند ،خودشـان به تنهایی
میآینـد .چه دلیلی دارد که پشـت سـر مـن راه افتاده انـد؟! اگر رئیسجمهور
بـا یک کاروان ماشـین حرکت کند ،سرمشـقی بـرای دیگران میشـود .برای
من یک یا دو ماشـین کافی اسـت!
زهد و تقوا
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روزی در منـزل ایشـان قنـد تمـام شـده بـود .بـه معظملـه
عـرض شـد :آیا اجـازه میدهیـد مقداری قنـد از دفتـر برای
منـزل بیاوریم؟
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 معظمله دارد.
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دربـاره حضرت امـام خمینی رحمتاهلل علیه ،بارها شـنیده بودیم که معظمله
یـک قـدم برای مرجعیت برنداشـتند .امـروز ما همان خصیصه را در شـخص
آیـتاهلل خامنـهای می بینیم .ایشـان هم یک قدم برای مرجعیت برنداشـتند.
بـا وجـود اصـرار فـراوان مـردم ،هنـوز مقـام معظـم رهبـری از دادن رسـاله
خـودداری میکننـد.
در روزهـای آغازیـن رهبـری ایشـان  -مـرداد  - 1368کـه هنـوز مراجـع
بزرگـواری چـون حضـرات آیات خویی ،گلپایگانی ،مرعشـی نجفـی و اراکی
در قیـد حیـات بودنـد ،یکـی از افراد حاضر در جلسـه ،به مقـام معظم رهبری
گفـت :برخـی شـما را به عنـوان مرجـع تقلید مطـرح میکنند.
ایشـان فرمودنـد :مـن مطلقا مطرح نیسـتم! همین بـار رهبری کـه بر دوش
مـن گذاشـته شـده اسـت ،را هم نمیخواسـتم؛ امـا وقتی تکلیف شـد ،خذها
بقـوة .امیـدوارم بتوانـم همیـن بار سـنگین را به مقصد برسـانم .من دوسـت
نـدارم کسـانی کـه منسـوب به ما هسـتند ،در این مسـیر گامـی بردارند!
بعدهـا که شـرایط بـه گونهای دیگر شـد و اصرارهـا فراوان شـد ،مقام معظم
رهبـری پذیرفتنـد که مرجعیت شـیعیان خـارج از کشـور را بپذیرنـد؛ ولی در
رابطـه با داخـل فرمودند :مراجـع بزرگوار دیگری هسـتند.

خداونـد کرده باشـم .من به شـدت و با تمـام وجود ،از خداوند میخواسـتم که
بـرای این مسـؤولیت روی دوش من قرار نگیرد.
در عصـر آن روز مجلـس خبـرگان اصال به نظر من و قبول یـا عدم قبول من،
کاری نداشـت .کار بـا آن کیفیت انجام شـد .گرچه مـن از صمیم قلب داوطلب
ایـن کار نبـودم؛ لیکـن وقتی دیدم که این مسـؤولیت ،شـرعا و قانونـا بر دوش
مـن قـرار گرفت ،تصمیـم گرفتم به تمام و کمـال ،به ایـن وظیفه عمل کنم.
ایـن روش ،نشـان از عـدم دنیاگرایـی و قدرتطلبـی آقـا دارد؛ اما چـون پای
وظیفـه پیـش میآید ،ایشـان تسـلیم عمـل به وظیفه اسـت.

عمل به وظیفه

رعایتبیتالمال

یکـی  -دو مـاه پـس از انتخاب آیـتاهلل خامنهای بـه رهبری ،بنده بـه دیدار
ایشـان رفتـم .قبل از شـروع به جلسـه کاری ،بـه معظمله گفتم :چطور شـد
کـه چنیـن وضعی پیش آمد؟! می خواسـتم قدری داسـتان رهبـری را از زبان
خود ایشـان بشنوم.
مقـام معظـم رهبری فرمودنـد :فالنـی! آن روزی که مجلس خبـرگان درباره
جانشـین امـام رحمـتاهلل علیـه بحث میکـرد ،مـن هیچ فکری نسـبت به
خـودم نداشـتم و اصال تصور نمیکردم که خبـرگان چنین تصمیمی بگیرند.
نیمـه اول اجلاس  -صبـح تـا ظهر  -بـه من ایـن طور فهمانـد که ممکن
اسـت اسـم بنـده مطـرح شـود .مـن ظهر بـه منـزل آمـدم ،دور رکعـت نماز
خوانـدم و بـا حالت اسـتغاثه و نالـه و زاری ،از خداوند درخواسـت کردم که این
مسـؤولیت را روی دوش مـن قـرار ندهد!
تقاضایی
مـن کمتـر به یـاد دارم که برای
تضرعـی به درگاه
و
اسـتغاثه
چنین
ّ

یکـی از مسـؤوالن دفتـر معظمله نقل کـرد :روزی در منزل ایشـان قند تمام
شـده بـود .بـه معظملـه عرض شـد :آیا اجـازه میدهید مقـداری قنـد از دفتر
برای منـزل بیاوریم؟
مقـام معظـم رهبـری فرمودند :قنـد دفتر مربوط بـه مراجعین اسـت و ما باید
از جـای دیگـری این قنـد را تهیه کنیم.
ایـن دقـت را تنهـا در زندگی بـزرگان دین می توان یافت .این حرکت نشـان
از اوج عظمـت و تقوای معظمله دارد.
تدبیرومدیریت
در بحـران جنـگ خلیج فارس  -در سـال  - 1369مقـام معظم رهبری ابالغ
فرمودنـد واحدهـای نظامی در منطقه جنوب و غرب گسـترش پیدا کنند.

مـا جزو واحدهایـی بودیم که در منطقه جنوب ،حوالی پادگان حمیـد اردو زده
بودیـم .ایـن حرکت در پـی همان فرمان بود؛ فرمانـی کـه در آن آورده بودند:
بـه هیـچ وجـه نبایـد پذیرفت که کسـی حتی به انـدازه یک وجـب ،به خاک
ما تجـاوز کند.
ایـن دسـتور قاطـع فرماندهـی کل قـوا ،همه ما را هـم مصمم کـرده بود که
کوچکتریـن رخنـه و نفـوذ را نپذیریـم .مـا هـر آنچه در تـوان داشـتیم ،به
میـدان آوردیـم و آمـاده مقابله احتمالی با دشـمن شـدیم.
امریکاییهـا تصمیم داشـتند بـا تصویب مصوبـهای در کنگره خـود ،از خاک
جمهـوری اسلامی ایران بـرای حمله به عراق اسـتفاده کنند .تدبیـر فرمانده
معظـم کل قـوا و در پی آن ،حضور گسـترده نیروها درمناطـق غرب و جنوب،
امریکاییها را از تصمیمشـان بازداشت.

نظارت دقیق بر امور
مقـام معظـم رهبری نظارت دقیـق بر جامعه دارند ،دشـمنان داخلی و خارجی
را بـه خوبـی میشناسـند ،و بموقـع و بـه طـور شایسـته ،بـه هدایـت مـردم
میپردازنـد.
معظملـه بـر ارگانهای دولتـی و اوضاع و احوال کشـور ،از راههـای گوناگون
نظـارت دارنـد و در موارد مختلف ،با تذکرات و دسـتورهای خـود ،تا آن جا که
امـکان دارد ،مشـکالت را برطـرف مینماینـد؛ حتـی در مـواردی به مسـائل
جزئـی نیز نظـارت دارند.
ایشـان در یکـی از گفتارهـای خـود ،فرمودند ...:یکـی از مسـؤوالن را من در
جایـی ،در محضری دیـدم که برخوردش با مردم قـدری متکبرانه بود .من به
ایشـان پیغـام دادم .گفتم به ایشـان بگوییـد اگر میخواهد جبـران آن برخورد
را نماید؛ باید مثل همان جایی ظاهر شـود  -و به آن شـخص تحقیرشـده -
بگویید :بابا! من نوکر شـما هسـتم! ...یک مسـؤول کشـور چهکاره اسـت؟! ما
چه هسـتیم؟ فلسـفه وجودی ما چیسـت؟ غیر از خدمت بـه مردم؟!
مـا بایـد از چنیـن رهبـری قدردانی کنیم .چقـدر برخورد ایشـان دلسـوزانه و
مردمـی اسـت .همیـن رفتارهـا ایشـان را در دل مـردم جای داده اسـت.
نظم و انضباط

قاطعیت
جمـع بیـن انعطـاف و قاطعیـت ،از خصوصیـات رهبـری دینی اسـت .جامعه
اسلامی در یـک زمان بـه قاطعیت رهبر نیـاز دارد و زمانی نیز رهبری جامعه
بایـد بـا انعطاف ،مسـائلی را حـل و فصل کند.
تشـخیص چگونگـی برخـورد در هر زمـان ،کار رهبـری جامعه دینی اسـت.
این کار ،کار بسـیار دشـواری اسـت .در زمان حاضر ،الیقترین شـخص برای
تصـدی ایـن مسـؤولیت و بهترین فرد بـرای رهبری  -کـه توانایی جمع بین
انعطاف و قاطعیت را داشـته باشـد  -آیتاهلل خامنهای هسـتند.
بعـد از رحلـت حضرت امام خمینـی رحمتاهلل علیه مسـتکبران جهانی برای
لغـو حکـم اعدام سـلمان رشـدی  -که توسـط بنیانگذار جمهوری اسلامی
ایـران صادر شـده بود  -فعالیت گسـتردهای را علیه ایـران آغاز کردند و برخی
از کشـورها ،سـفیران خود را از ایران فراخواندند.
در پاسـخ بـه ایـن حرکـت های قلدرانـه ،مقام معظـم رهبری نهتنها تسـلیم
فشـارها نشـدند؛ بلکه با قاطعیت فرمودند :سـفیران فراخوانده شـده راهی جز
بازگشت ندارند!
گـر چـه در آن روز ایـن قاطعیـت برای عـدهای غیر قابل هضم بـود؛ اما مرور
زمـان ،آینده نگری و حسـن تدبیر رهبری را روشـن کـرد و جهان بر تصمیم
قاطـع و پیشبینی آیتاهلل خامنـهای آفرین گفت.
با گذشـت زمان ،همه سـفیران به کشـورمان بازگشـتند و نهتنها حکم اعدام
سـلمان رشـدی لغـو نگردید ،بلکه عزتـی دیگر به عزتهای مسـلمین ایران
افزوده شد.

نظـم و انضبـاط مقـام معظم رهبـری زبانزد خاص و عام اسـت .ایشـان یک
فرد منظم و مرتب می باشـند و در صحبتها و سـخنرانیهای خود در جمع
نیروهای مسـلح ،همـواره همه را دعوت بـه نظم میکنند.
گاهـی کـه برخـی بینظمیهـا را میبیننـد ،بـه شـدت ناراحت میشـوند و
توآمدها ،حضور
میفرماینـد :بینظمـی نبایـد در نیروهای نظامـی باشـد .رف 
در سـر کار و وضـع ظاهـری نیروهای مسـلح باید مرتب باشـد.
بارهـا در جلسـاتی کـه بـا نظامیـان داشـتهاند ،تاکیـد زیـادی روی نظـم و
انضبـاط نمودهانـد .رژه نیروهـای نظامـی را کـه کامال کنترل میکننـد و گاه
کوچکتریـن و جزئیتریـن حـرکات نیروهـا را بـه فرماندهـان آنان گوشـزد
مینماینـد.
این دقت و توجه به مسـائل از سـوی فرماندهی معظم کل قوا ،الگویی برای
همه فرماندهان نظامی است.
احترام به قانون
هنـگام غبارروبـی مرقد مطهـر حضرت امـام رضا علیهالسلام  ،خـدام حرم
دسـتمالهای سـفید آغشـته بـه گالب نـاب را بـرای غبارروبـی بـه افـراد
میدهنـد.
مقـام معظـم رهبری  ،تولیت آسـتان قـدس رضوی را به آقای واعظ طبسـی
سـپرده بودنـد؛ ولی با این حال ،برای برداشـتن پارچه متبـرک به غبار ضریح
امام رضا علیهالسلام از او اجـازه میگیرند!
احتـرام مقـام معظـم رهبری به قانون بـرای همه ما درس اسـت .ایشـان پس از
کسـب اجازه از آقای واعظ طبسـی ،در حالی که چشمهایشـان پر از اشـک بود و
به راز و نیاز مشـغول بودند ،با دقت ،دسـتمال را تا کردند و در جیب خود گذاشـتند.
بـرای مـا خیلی زیبـا بود که آقـا در آن حال این همه توجه دارند که دسـتمال
متبـرک را تا کننـد و با نظم کامل در جیب خـود قرار دهند.
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هـر چنـد کـه بـه وقـت راه رفتن یـا ایسـتادن بر
اشـاره
عصایـش تکیـه میکنـد ،امـا هرگـز بـه وقـت
اندیشـیدن ،نوشـتن ،سـخن گفتن و تصمیـم گرفتن جـز به خدا
تکیـه نمیکنـد .اثبـات ایـن نـگاه دشـوار نیسـت؛ کافی اسـت
بـه راه رفتـه زندگـی این بزرگمـرد 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 عظیمتریـن مراکز پژوهشـی
جهـان تشـیع افتخـار میکند ،کسـی نه تغییـری در تکیـهاش به
خـدا و توسـلش به ائمـه اطهار(علیهمالسلام) دیده اسـت ،و نه
دسـت دراز کـردن به سـوی کسـی یـا وامدار شـدن به اندیشـه
مکاتـب دستسـاز و تحریف شـده .به جـرأت میتـوان 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 میکرد؛ شـخصیتی
کـه شـاگرد مکتب امـام خمینـی و عالمـه طباطبایـی و آیتاهلل
بهجـت رحمت اهلل علیهم اسـت ،و با همة بزرگی ،خـود را مرید
رهبـر معظـم انقلاب میخواند.
بیشـک اگـر بهرهگیـری از برداشـتهای ایـن عالـم نواندیـش
نسـبت بـه پدیدههـای نو نبـود ،تنهـا بـه بخشهایـی از زندگی
او بـه عنـوان «کتـاب»« ،الگـو» و «اخلاق» کارگـزاران بسـنده
میکردیـم.

پویـا در آغـاز از محضرتـان میخواهیـم بحثـی مفهومشـناختی
دربـاره اخلاق سیاسـی و زمامـداری و رابطـه اخالق با سیاسـت و
زمامـداری بیـان بفرمایید.

عالمه مصباح :در نگاه نخسـت ،موضوع خیلی واضح اسـت ،اما وقتی انسـان
دقـت میکنـد ،میبینـد در ایـن مقدمات مسـائلی هسـت که بایـد قب ً
ال حل
ال اخالق
شـده باشـد تا این سـؤالها جای خـودش را باز کند ،مثل اینکـه اص ً
و سیاسـت و زمامـدار یعنی چـه؟ رفتار زمامدار چـه ارتباطی با اخلاق دارد؟ و
خیلـی چیزهای دیگر .شـاید در هیچ بخشـی از بحثهای فلسـفی بـه اندازه
فلسـفه اخلاق اختلاف وجود نداشـته باشـد .گاهی جوابهـای متناقض به
یک سـؤال داده میشـود؛ ً
مثلا درباره اینکـ ه اخالق با سیاسـت چه ارتباطی
دارد و چـه نسـبتی بیـن حـوزه اخلاق با حـوزه سیاسـت وجـود دارد؟ برخی،
نسـبت بیـن آنها را تباینمیداننـد و معتقدند رفتار سیاسـی و رفتار اخالقی
هیـچ ربطـی بـه هـم ندارنـد؛ در جامعه با یک مشـت گـرگ و کفتـار و روباه
مواجـه هسـتیم کـه هـرج و مـرج ایجـاد میکننـد و مـا میخواهیـم اینها
کمتـر بـه جـان هـم بیفتنـد .هابـز ،فیلسـوف معـروف انگلیسـی ،میگویـد
انسـانها گرگ هسـتند! بـا این نـگاه ،سیاسـت ،مدیریت یک مشـت گرگ
و کفتـار و روبـاه اسـت و طبع ًا جای اخالق نیسـت .ایـن را ضمیمه کنید با آن
کلمـه قصـار آقای ماکیـاول که هدف وسـیله را توجیه میکند! با هر وسـیله
اصلا ربطی به
ً
ممکـن ،هـرج و مـرج را کنترل کنید .سیاسـت یعنـی این ،و
اخلاق نـدارد .حـاال آن کسـی که ایـن کار را میکنـد ،اگر به اخلاق و دین
هـم پایبنـدی دارد ،ویژگیهـای شـخصی خـودش اسـت و ربطی بـه حوزه
سیاسـت نـدارد .ایـن با فرهنگ مـا خیلی مباینـت دارد ،هرچند متأسـفانه در
گروههایـی از جامعـه مـا هـم رگههایـی از این طرز فکـر وجـود دارد و برخی
تصـور میکنند که سیاسـت یعنـی مدیریت زندگی مـادی مـردم ،اما اخالق
مربـوط بـه مسـائل روحـی و ملکات نفسـانی خود افراد اسـت و به سیاسـت
ربطـی نـدارد! ادعـای جـدا بـودن دیـن از سیاسـت هـم از همیـن جا ناشـی
میشـود؛ چـون بخش عمـده دین ،مسـائل اخالقی اسـت.
ایـن جـا بایـد بیـن گوینـده و شـنونده موضع واحـدی وجود داشـته باشـد و
شـنونده بدانـد طبـق چه مبنایی بحـث میکنیم .بایـد بگوییم منظورمـان از
اخلاق و سیاسـت و زمامـدار چیسـت؛ منظورمان این نیسـت کـه گرگی بر
گرگهـای دیگر مسـلط شـود.
بـه نظـر ما ،هرگونه رفتـار معنادار مرتبط بـا ارزشهای انسـانی ،تحت عنوان
اخلاق مطـرح میشـود و به آنهایی کـه رابطه مثبت با نتایـج دارد اخالقی،
و بـه ضـد آن ضداخالقـی میگوییـم .طبق اصطالحـی دیگـر ،اخالق فقط
ملـکات اسـت و هـم اخالق خـوب داریـم و هم اخالق بـد .مراد از سیاسـت
هـم مدیریت جامعه برای رسـیدن به اهداف مطلوب اسـت؛ یعنـی طراحی و
اجـرای نقشـهها بـه گونهای که جامعـه را به اهداف مطلوب خود برسـاند .اگر
اخلاق و سیاسـت را اینگونـه معنا کنیم ،میتوانند جهات مشـترکی داشـته
باشـند؛ یعنـی ممکن اسـت اهـداف ما در سیاسـت بـا اهدافی کـه در اخالق
در نظـر میگیریـم باهم ارتباط داشـته باشـند؛ ارتبـاط اتحاد یا عـام و خاص.
بنابرایـن رفتـار سیاسـتمدار یا زمامـدار صالح جامعه باید بهگونهای باشـد که
جامعـه را به سـوی کماالت مطلوبش سـوق دهد.
پویـا مبانـی معرفتشـناختی ،هستیشـناختی و انسانشـناختی
اخلاق زمامداری در اسلام چیسـت و چه شـاخصه هایـی دارد؟

عالمـه مصبـاح :اینهـا یـک بحـث عـام و یـک بحـث خـاص دارد .مبانی
راجـع بـه اخلاق زمامـداری بحث عامـی دارد کـه همه این مبانی را نسـبت

بـه کل اخلاق و سیاسـت در نظـر بگیریـم و بعـد اخلاق زمامـداران را بـه
عنـوان بخشـی از آن نظـام کلی اخالقـی ببینیم که چـه ویژگیهای خاصی
دارد .در ایـن صـورت ،رابطـه مبانی اخلاق زمامداری با مبانـی اخالق ،رابطه
جـزء و کل اسـت؛ چـون بخشـی از اخلاق ،مربوط بـه زمامداران اسـت و با
نحوه سیاسـتگذاری و رفتارهای سیاسـی آنها ارتباط مییابـد .درباره رابطه
ایـن مبانـی بـا این بخـش اخالق ،یک جـواب این اسـت که همـان تأثیری
کـه ایـن مبانـی در کل اخلاق دارد ،در جـزء آن هـم دارد .اما طبـق تعاریف
مختلفـی که بـرای اخالق و سیاسـت وجـود دارد ،این رابطه تفـاوت میکند.
طبـق نظـر هابز ،اخالق در سیاسـت موضوعی ندارد تا بخواهیـم مبانی آن را
بگوییـم .برخـی اخلاق را تابع قراردادهـای اجتماعی و امری صرفـ ًا اعتباری
میداننـد ،یعنـی هر جامعـهای هرچه قـرارداد کنـد ارزش اخالقـی دارد .مث ً
ال
یـک روز در اروپـا هـم بیحجابی زشـت بود ،اما حاال خیلی پسـندیده اسـت!
اگـر هم کسـی بـه گونهای دیگـر رفتار کند بـد اسـت و او را خیلـی جاها راه
نمیدهنـد .بر این اسـاس ،درباره زمامداران چه بگوییـم؟ زمامداران باید طبق
اقتضائات ذوق مردمشـان رفتار کنند .اگر ذوق آنها مختلف اسـت ،فریبکارانه
بـه همـه بگویند با شـما هسـتیم! یعنی با هرکـس بهگونـهای صحبت کنند
که خوشـش بیاید و این همان نفاق اسـت .اما اگر قائل باشـیم اخالق مبانی
ثابتی دارد که در انسانشناسـی و هستیشناسی نهفته اسـت ،در این صورت،
اهداف سیاسـت هم فرق میکند .بر این اسـاس ،زمامدار خوب کسـی اسـت
کـه بتواند با اجرای سیاسـتهایی در کشـور ،به تحقق اهـداف واقعی اخالقی
و معنوی جامعه کمک کند .شـبیه این نسـبت به اخالق و معنویات در قانون
اساسـی مـا هـم آمده اسـت .دوبـاره تأکیـد میکنم که مـا بایـد روی معانی
بیشتـر تکیـه کنیم .حـاال اگر تعاریـف مرسـوم در دنیـا را نمیتوانیم عوض
کنیـم ،دسـتکم در نشـریه خودمـان بگوییـم این جـا منظور ما اینهاسـت،
و نویسـندههای مـا اصطالحـات مختلف بـه کار نبرند تا خواننده گیج نشـود.
سـعی کنیم همـه مقاالت مـا طبق همین اصطالحات باشـد.
پویـا یـک نکته مهـم در این جا ،تعامـل اخالقی بین کارگـزاران و
مـردم اسـت و اینکه تأثیر اخالقـی متقابل میان کارگـزاران و مردم
چیست؟

عالمـه مصبـاح :ایـن هم طبـق اصطالحـات فـرق میکند .بعضیها شـاید
ابتدا به نظرشـان برسـد کـه منظور از اخالق زمامدار این اسـت کـه او تواضع
و ادب و رفتار صمیمی داشـته باشـد؛ چون هرقدر خوشرفتارتر باشـند ،مردم
ال
بیشتـر بـه آنهـا تمایل پیدا میکنند و حرفشـان را بهتـر میپذیرند .متقاب ً
رفتـار خـوب مـردم در برخـورد بـا زمامـداران هم موجب میشـود کـه آنها
موفقتـر باشـند .اما بر اسـاس آن معنای عمیق و وسـیعی که بـرای اخالق و
سیاسـت در نظـر گرفتیم ،برقراری نظـام اخالقی در یک جامعـه مراتبی دارد.
فـرض ایـن کـه همه در حـد اعلای ارزش اخالقی باشـند ،خیلـی آرمانی و
کالمحـال اسـت .پس باید سـعی کـرد هرچه امـکان دارد ارتباط بیـن این دو
قشـر نزدیکتر شـود تا بهتـر بتوانند با یکدیگر تعامل داشـته باشـند.

پویـا بـه اعتقـاد حضرتعالی نقطـه عزیمت در راسـتای اصالح و
ارتقای سـطح اخالقـی جامعه بهویـژه زمامداران از کجاسـت؟

در مسـائل طبیعـی یـا حتی مسـائل انسـانی فـردی میتـوان سـیر و تحول
و تکامـل و اینهـا را در خطـی مسـتقیم بررسـی کـرد که از نقطهای شـروع
میشـود و بهتدریـ ج مراتبـی را پیـش مـیرود تا بـه هدف مطلوب میرسـد؛
امـا در امور اجتماعی اینگونه نیسـت؛ چون پدیدههـای اجتماعی معلول یک
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عامـل نیسـتند تـا بگوییـم از کجـا شـروع و بـه کجا ختم شـود .بـرای یک
پدیـده اجتماعـی ،ابتدا تصور میشـود که یک عامل وجود دارد ،بعد مشـاهده
میشـود کـه عوامل متعـددی دخالـت دارنـد و هرکـدام از اینهـا بهگونهای
اثـر میگـذارد .بـه همیـن دلیـل نمیتـوان هیـچ پدیـده اجتماعـی را با یک
عامـل خـاص تبیین کرد و در این صورت ،معموال اسـتثناء دارد؛ یعنی معمو ًال
عامـل یـا عوامـل دیگری هـم مؤثر بودهانـد که مـا از آنها غفلـت کردهایم و
بـا لحـاظ آن یک عامل ،میگوییم این تبیین اسـتثناء دارد .مسـائل اجتماعی
بسـیار پیچیده اسـت و گاهی عوامل آن نیز تأثیر و تأثر متقابل دارند .این که
مـا بگوییـم آیـا مـردم زمامـدار صالح را میسـازند یا زمامدار اسـت کـه مردم
را میسـازد یـا هـردو همدیگـر را ،به نظر میرسـد هـر دو در هم تأثیـر دارند
و ایـن یـک اسـتثناء دارد و آن زمامـدار معصوم اسـت که خـدا تعیین میکند.
البته هر انسـان معصـوم هم کمابیش تحت تأثیر عوامـل طبیعی و اجتماعی
و امثـال اینهاسـت؛ منتهی تاثیر ایـن عوامل در آنها کمرنگتر اسـت .مثال
زندگـی در مکـه اینگونـه بود که سـران عرب نـوزادان و کودکان خـود را به
قبیلـه دیگری میفرسـتادند؛ چون معتقـد بودند که آنها نزد مـادر ،نازپرورده
تربیـت میشـوند .وقتـی پیغمبر اکرم متولد شـدند ایشـان را بـه قبیلهای
فرسـتادند تـا مرضعهای حضرت را شـیر بدهـد .معنایش این نبود کـه مادر او
شـیر نداشـت .رسـم این بـود که بـزرگان بچههای خـود را میفرسـتادند که
توآمد و معاشـرت و
در زندگـی فـردی ورزیـده شـوند .بعـد هم تجـارت و رف 
سـختیهایی که تحمل میکردند ،همه در شـکلگیری شـخصیت شخص
اثـر میگذارند.
بیـن پرانتـز عـرض کنـم کـه به همیـن جهت اسـت کـه عصمت بـا اختیار
منافـات نـدارد ،وگرنـه ،اگـر عصمـت به ایـن معنا بود کـه شـخص را از اول
اینگونـه سـاختهاند و خـودش هیـچ اختیـاری نـدارد ،دیگـر کار او ارزشـی
نمیداشـت؛ هرکسـی دیگـر را هـم اینگونـه سـاخته بودنـد همینگونـه
میشـد .اگـر مـا بـرای پیغمبـر و معصومین امتیـاز قائل هسـتیم ،بـه خاطر
افعـال اختیـاری آنهاسـت .جمـع بین عصمت و اختیار ،مسـئله بسـیار مهم
و دقیقی اسـت.
بـه هرحـال ،حتـی در معصومین هم اسـتثنای مطلق وجود نـدارد که بگوییم
تحـت تأثیـر عوامل اجتماعـی و طبیعی نیسـتند؛ منتهی در آنجـا یک عامل
غالـب و مدیریـت فوقانـی وجـود دارد .بنابراین انتظـار این که اگـر بخواهیم
جامعه را اصالح کنیم باید از یک نقطه خاص شـروع کنیم بجا نیسـت .البته
اگـر اولویـت قائـل میشـویم بـرای این اسـت که بعضـی بر بعضـی ترجیح
دارنـد .مث ً
ال اگر فهم صحیحی از هدف زندگی نباشد،کسـی نمیتواند مسـیر
صحیـح را انتخـاب کنـد و تصـور میشـود هـدف از آفرینش ما لـذت بردن
هرچـه بیشتـر در دنیـا بـوده اسـت! تـا این فهـم غلط اصالح نشـود ،سـایر
ارزشهـا و پدیدههـا تحقـق پیدا نمیکند .پس ممکن اسـت بعضی مسـائل
تقـدم و تأخر نسـبی داشـته باشـند ،اما نمیتـوان گفت اگر از نقطهای شـروع
کردیـم ،ایـن تنها نقطه آغازین اسـت کـه به حکم تقدم عقلی بایـد از این جا
شـروع کـرد و بعـد هـم حتم ًا بـه نقط ه خاصی میرسـد .پس جـواب صحیح
ایـن اسـت کـه مجموعـهای از عوامـل را بایـد در نظـر گرفت و بـا هم پیش
بـرد .بلـه! در مجموعههـای کوچک شـاید بتـوان نوعـی تقـدم و تأخرهایی
معیـن و منحصـر به
قائـل شـد ،امـا در کالن اینگونـه نیسـت کـه ترتیـب ّ
فـردی وجود داشـته باشـد .اگـر رهبـر صالح و پیغمبـری مبعوث شـد ،چون
تربیتشـده خدایی اسـت میتواند اصالح را شـروع کند و مبدأشـود؛ در غیر
ایـن حالـت ،بایـد افـراد بگردنـد مربی صالحـی را که طبـق نظام ارزشـی ما
دارای ویژگیهای مطلوبی باشـد پیدا و انتخاب کنند؛ شـبیه همین کاری که

هنـگام انتخابـات انجام میدهیم؛ یعنی مـردم را آگاه میکنیم کـه زمامداران
چـه شـرایطی بایـد داشـته باشـند ،و چه کسـانی ایـن شـرایط را دارنـد و چه
کسـانی ندارنـد .از طـرف دیگر اگر مردم فـرد صالحی را پیـدا نکردند ،نتیجه
مطلوب حاصل نمیشـود .باید کسـانی هم به فکر این باشـند که خودشـان
صالحیت الزم را داشـته باشند؛ یعنی خودسـازی کنند و آمادگی برای خدمت
را داشـته باشند.
یکـی از چیزهایـی کـه ما تصور میکنیـم تقدم نسـبی دارد و خیلیهـا از آن
غافـل هسـتند ،وجود عالمی اسـت کـه بتواند مربـی باشـد و راه را به دیگران
نشـان دهـد .بایـد در هر پارهسیسـتمی ایـن را در نظـر بگیریم .بـرای مثال،
اگـر بخواهیم دانشـگاهی اصالح شـود ،چنانچه اسـتاد خوب نداشـته باشـد
فایـدهای نـدارد .برای تدریس ،ابتدا باید مربی و اسـتاد تربیت کنیم .همچنین
بـا توجـه به واقعیتهای جامعـه ،اکثر قریب بـه اتفاق مردم بیشتـر به دلیل
نیازهـای مـادی ،ماننـد غـذا و امنیت ،به حرکـت و تکاپو میافتند .نمیشـود
اینهـا را ندیـده گرفـت .اگرچـه مـردم تصدیق کنند که انسـانیت انسـان به
معنویـات و بـه تعالـی روح و قـرب خداسـت ،شـکم گرسـنه ایـن حرفها را
درک نمیکنـد .جوانی که تحت فشـار غریزه اسـت ،وقتی با صحنه مهیجی
مواجـه شـود نمیتواند خـودش را کنترل کند؛ بایـد راهی برای تأمیـن نیاز او
پیـدا کـرد .اگـر صرف ًا بگویند دسـت به فسـاد نزن ،بـه نامحرم نـگاه نکن ،و
خـودت را کنتـرل کـن فایـدهای ندارد .بایـد در مقابـل او راهی هم باشـد که
بتوانـد بـه طـور طبیعـی نیازهـای خـود را برطرف کنـد .نمیتـوان گفت که
مـا میخواهیـم مـردم را تربیـت کنیم و بـه این مسـائل کار نداریـم .آیاتی را
کـه در اوایـل بعثـت نـازل شـده مالحظـه کنید .میگویـد چرا شـما بدبخت
شـدید؟ میگوینـد خـدا مـا را بدبخت کرده! نـه ّ
«کل بل التکرمـون الیتیم و
التحاضّ ون علی طعام المسـکین » 1عیب کار شـما اینهاسـت؛ فکر دیگران
نیسـتید ،بچههای یتیم و بیسرپرسـت را رسـیدگی نمیکنید ،به مسـاکین و
فقـرا غـذا نمیدهیـد و به فکر جیب خودتان هسـتید «و تأکلون ال ّتـراث أک ً
ال
حب ًا ج ّمـا» 2.پس اول بایـد آن نیاز ضروری مسـکین را
تحبـون المـال ّ
ل ّمـ ًا و ّ
تأمیـن کنیـد ،بعـد به ایـن بپردازیـد که به حـرص و جمـع مـال و زراندوزی
مبتلا نشـوید .اینهـا همه با هـم و قبل از این اسـت که به فکـر معنویات و
قـرب الـی اهلل باشـید .تا این نیازها برطرف نشـود ،انسـان بـه چیزهای دیگر
نمیپـردازد .بلـه! اگـر اینها به حـد ضرورت تأمین شـد ،مدتی سـیر معنوی
کـرد ،و تربیـت صحیـح هـم داشـت ،بـه جاهایی میرسـد که مسـائل دیگر
بـرای او اهمیـت نـدارد و سـختیها را تحمـل میکنـد .تأکیـد مقـام معظم
رهبـری بـر مسـائل معیشـتی ،مقـداری مربـوط بـه ایـن واقعبینی اسـت و
مقداری هم جنبه سیاسـی دارد که شـعارهای سیاسـی دیگران را از دستشـان
بگیرند؛ چون آن شـعارها برای توده مردم جاذبه دارد .مدیریت سیاسـی اقتضا
میکند که شـعار دشـمن از دسـتش گرفته شـود .دیگران شـعارهایی مطرح
کردنـد کـه جاذبه دارد و مـردم را از دین و حق و انقالب بازمـیدارد .باید روی
آنهـا تکیه شـود تـا مردم انقلاب را هم فرامـوش نکنند .نمیتـوان به همه
گفـت ایـن کار را نکن تا خدا خیلی دوسـتت بـدارد! میگویـد میخواهم خدا
دوسـتم نداشـته باشـد! باید همانگونه کـه او میفهمد به او گفـت و قدمقدم
والصیف فلیعبدوا
او را بـه پیـش بـرد« .إلیالف قریش إیالفهـم رحلة الشّ ـتاء ّ
رب هـذا البیت» 3.رب هذا البیت کیسـت؟ «الّـذی أطعمهم من جوع و آمنهم
ّ
مـن خـوف» 4.او این را میفهمـد .میگوید اطاعت خدا بکـن؛ آن خدایی که
گرسـنگی را رفع کرد و امنیت را به تو داد .خداپرسـتی برای بسـیاری از مردم
بایـد از ایـن راه باشـد .اگر بگوییم همـه چیزهای مادی و غریـزی را فراموش
کنیـد و مشـغول عبـادت خدا شـوید ،چنـد درصد مـردم میپذیرنـد؟! زمامدار

هـم اگـر فقط بر جهـات معنوی تکیه کند و امـور مادی جامعـه را از یاد ببرد،
مـردم از او برمیگردنـد و موقعـی کـه بایـد کمـک کنند نمیکننـد .این دین
آمـده اسـت تا همه را به سـوی سـعادت ببرد؛ مگر کسـانی کـه از روی عناد
و تنبلی فوقالعاده نخواسـته باشـند ،و اال دین ،ظرفیتی دارد که همه مردم را
بهشـتی کند .اسلام حتی برای پسـتترین نیازهـای مادی هـم راه صحیح
ارضا قرار داده اسـت.
پویـا یـک زمامدار چقدر مسـئول به بهشـت بردن مـردم و نجات
آنهـا از آتش و عذاب اسـت؟

عالمـه مصبـاح :جـواب آن فیالجملـه معلـوم شـد .جوامـع و گروههـا فرق
میکننـد؛ خـود زمامدار باید حـد نصابی از این درک و این طرح دین را داشـته
باشـد؛ چـون فـرض ما این اسـت کـه میخواهد یـک نظام دینـی را محقق
کنـد .برخـی زمامـداران میگوینـد اینها بـرای  1400سـال پیشتر بـوده و
بـه درد امـروز نمیخـورد .تـه دل او ایـن اسـت؛ گاهـی به زبانش هـم جاری
میشـود ،گاهـی هـم زرنگ اسـت و نمیگذارد دیگـران تـه دل او را بفهمند.
در روایـت داریـم کـه گنـاه یـک درهـم ربـا از هفتـاد بار زنـای با محـارم در
مسـجدالحرام سـنگینتر اسـت 5.حال ،اگر زمامداری بگوید مگر این زندگی
بـدونربا میشـود؟ حـاال اسـم آن را کارمزد بگذارید! این معنایش این اسـت
کـه دسـتورات دیـن بـه درد امـروز نمیخـورد! پـس بایـد زمامـدار یـک حد
نصابـی داشـته باشـد و بدانـد که اجمـا ًال میخواهد بـه دسـتورات دین عمل
کنـد ،وگرنـه ،بـه درد نظام اسلامی نمیخورد.
حـاال اگـر بـه فـر 
ض محال ،العیـاذ باهلل ،مدیـری پیدا نشـد که اینهـا را باور
داشـته باشـد ،مسـئله صورت دیگری پیـدا میکند ،کـه حکم اضطـراری در
آنجـا چیسـت .اگـر امـام معصوم خلیفه مسـلمین نشـد ،ممکن اسـت کار به
جایـی برسـد که باید بـا هارونالرشـید هم سـاخت .اما این حکـم اضطراری
اسـت .اگر گوشـت بره گیرتان نیامد ،خوردن گوشـت سـگ هم گاهی واجب
اضطر فی
میشـود .این حکم اضطراری اسـت و حسـابش جداسـت« .فمن
ّ
فـإن اهلل غفور رحیـم» 6.اما تئوری این نیسـت.
مخمصـة غیـر متجانف إلثم ّ
اصـل تئوری این اسـت کـه حداقل ارکان نظام ،باید اسلامی باشـد.
پـس شـرط عقالیی یـا عقالنی یـک زمامـدار این اسـت که از یـک طرف،
ارزشهـای صحیحـی را کـه بـرای نظـام الزم اسـت ،و از طـرف دیگـر،
واقعیتهـای جامعـه را بـه خوبـی بشناسـد .اگر از لحـاظ اخالقـی و معنوی
جامعه پیشـرفتهای باشـد ،خیلی زود میتوانـد ارزشهـای واال را مطرح کند،
وگرنه ،باید از همان منطق سـطح پایینتر اسـتفاده کند و از آنجا شـروع کند:
«أطعمهـم مـن جـوع و آمنهم مـن خوف».
از طـرف دیگـر ،زمامـدا بایـد آسـیبهای متوجـه جامعـه را خـوب بشناسـد.
پـس اگـر زمامـدار اسلامی ایـن سـه چیـز را نشناسـد ،حـد نصـاب الزم را
نخواهد داشـت :اول ،اصل نظام ارزشـی اسلام ،یعنی اینکه بداند اسلام چه
میخواهـد؛ دوم ،واقعیتهـای جامعـه ،تا بداند که آن برنامـه را با چه مقدمات
و ابزاری میتوان در جامعه اجرایی کرد؛ و سـوم ،آسـیبها و دشـمنان داخلی
و خارجـی را خـوب بشناسـد ،تا بتوانـد در مقابل آنهـا مقاومت کند.

پویا به نظر حضرتعالی علت بداخالقی برخی از سیاسـتمداران
چیسـت و چطـور فـردی برای رسـیدن به مقـام ،گرفتـار بداخالقی
میشـود؟ راهکارهـای برونرفت از این معضل چیسـت؟

عالمـه مصبـاح :همـان طـور کـه ارزشهـا را شـبیه شـجرهای میدانیم که
السـماء تؤتی أکلها ّ
کل حین بإذن ربّها» 7،مفاسـد
«أصلهـا ثابـت و فرعها فی ّ

شـرط عقالیـی یـا عقالنی یـک زمامدار این اسـت کـه از یک
طـرف ،ارزشهای صحیحـی را که برای نظام الزم اسـت ،و از
طـرف دیگـر ،واقعیتهای جامعـه را به خوبی بشناسـد .اگر
از لحـاظ اخالقی و معنوی جامعه پیشـرفتهای باشـد ،خیلی
زود میتوانـد ارزشهـای واال را مطـرح کنـد ،وگرنـه ،باید از
همـان منطق سـطح پایینتر اسـتفاده کند و از آنجا شـروع
کنـد« :أطعمهـم من جـوع و آمنهم مـن خوف».
از طـرف دیگـر ،زمامـدا بایـد آسـیبهای متوجـه جامعـه را
خوب بشناسـد.
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یـک مسـئله اساسـی ،کـه جنبـه مبنایـی دارد و در صـدر
اسلام هـم کمابیش مطـرح بـوده ،و امروز هم متأسـفانه در
سـطوح خیلـی باالیی هنوز به قـ ّوت خودش باقی اسـت ،این
اسـت کـه آیـا پرداختن بـه کارهـای دنیا و سـر و کلـه زدن با
عوامـل مختلـف کـه بعضـی از آنها فاسـق و منافـق و جانی
هسـتند ،بـا رشـد معنـوی و اخالقی و سـلوک و سـیر الی اهلل
سـازگار اسـت یـا نـه؟ ایـن مسـئله بـه صـورت سـادهای در
صـدر اسلام مطـرح بـود .حـاال آن طـوری کـه تاریخ نشـان
میدهـد ،امثـال حسـن بصـری ،و بـه گفتـه برخـی ،ربیع بن
خثیـم میگفتند امـور دنیـا آلودگـی دارد و آدم هرقدر بتواند
کنـار باشـد بهتر اسـت .افرادی بـا این طرز فکـر در جنگهای
امیرالمؤمنیـن هم شـرکت نکردنـد و با این که به ایشـان
اظهـار عالقـه میکردنـد ،گفتنـد اینهـا آلودگـی مـیآورد و
بدیـن جهـت ،دوسـت نداریـم وارد جنگ شـویم .کسـانی که
بـه اصطلاح صوفیمسـلک بودنـد میگفتند باید تـارک دنیا
شـد .تأسـیس خانقاه بـرای همیـن بود.

هم ریشـهای دارند که از آن شـاخههای گوناگون ظاهر میشـود و در فصول
و شـرایط مختلـف زندگـی ،میوههـای تلـخ و زهرآلـود خـودش را بـه جامعه
ـم َربِّـ ِه َف َصلَّي بَ ْ
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خیـرات انسـانی تزکیـه اسـت؛ ارتباط بـا خدا تزکیـه را تحقق میبخشـد .به
عبارت دیگر ،ریشـه همه فضائل ارتباط با خداسـت .نمونه آن نماز و مناسـک
دیـن اسـت .مفاسـد و جنایتها هم از دنیاطلبی سرچشـمه میگیـرد .در این
تعبیـر هم نکته دقیقی نهفته اسـت ،نمیگوید «بل تشـتغلون بالحیـاة الدنیا»
شـما بـه زندگی دنیا اشـتغال پیـدا کردید .خـوب ،اگر زندگـی نکنیم پس چه
کنیـم؟ پـس بـرای چـه مـا را خلـق کـردی؟ نمیگوید «بـل تلتـ ّذون بلذائذ
الدنیـا» شـما از لذائـذ دنیا لـذت میبرید .لذت بردن بد نیسـت! دلبسـتگی بد
اسـت؛ اینکـه ایـن لـذت باید از هر راهی پیدا شـود ،بد اسـت .اینکـه من باید
ایـن غـذای شـیرین را بخـورم و این غریـزه را باید ارضـا کنم؛ اگر شـد از راه
حلال ،و اگـر نشـد ،از راه حـرام؛ این حب دنیاسـت کـه بد اسـت .وگرنه ،اگر
مـن نظـر ابزاری به دنیا داشـته باشـم و لذت هم ببرم اشـکالی نـدارد .در این
صورت ،لذائذ دنیا ابزار و وسـیله اسـت ،و هدف فوق اینهاسـت .دلبسـتگی و
توجـه اصلی باید به هدف ارزشـمندی باشـد؛ ابزار رسـیدن بـه آن گاهی تلخ
اسـت و گاهی شـیرین؛ نه این که همیشـه از ابزار شـیرین استفاده کنم ،و اگر
نشـد هـدف را فراموش کنـم! گاهی تزاحم پیـش میآید میان اینکـه به این
ابـزار توجـه داشـته باشـم ،یا بـه آن هـدف؛ در مـوارد تزاحم ،باید ببینـم کدام
ـر َو أَبْقي»؛ لـذت آخرت ،هم بهتر و هـم پایدارتر
ِـر ُة خَ ْي ٌ
بهتـر اسـتَ « :و ْالخ َ

بیـن ارزشهـای مـادی و ارزشهای معنوی ،امور معنـوی را ترجیح دهد .اگر
بخواهیـم جامعـه خودمان را هم از نظر فرهنگی آسیبشناسـی کنیم ،باید در
همین زمینه جسـتوجو کنیم که مسـئوالن ما چقدر معتقد بـه این ارزشها
هسـتند .نشانه آن هم زندگی شـخصی آنهاست؛ ببینیم چقدر رعایت حالل
و حـرام و ارزشهـای اخالقـی را میکنند و به فقرا و همسـایگان توجه دارند.
پویـا گاهـی انسـان بـر سـر دوراهـی قـرار میگیـرد که آیـا وارد
حوزه پذیرش مسـئولیتهای اجتماعی و سیاسـی بـه قیمت تنزل از
برخـی ارزشهای اخالقی شـود یـا ارزشهای اخالقـی را کام ً
ال خط
قرمـز قـرار دهـد و از خیـر ورود در عرصههـای سیاسـی صرفنظر
کنـد .چیـزی کـه در تحلیلهای سیاسـی از صدر اسلام میخوانیم،
گاهـی ایـن ابهامها هسـت و بـرای آن یک قاعده مشـخص دقیقی
نداریـم .ایـن باعـث میشـود کـه بـرای بعضیهـا ورود در حـوزه
انقلاب اسلامی و حکومـت اسلامی ابهـام داشـته باشـد و احیاناً
اختالفنظرهایی هم داشـته باشـند .آیا زمامدار بایـد خط قرمزهایی
را لحـاظ کنـد یا اینکـه با توجـه به واقعیتهـای جامعـه از اجرای
خیلـی از اصـول اخالقـی و احـکام اسلامی صرفنظـر کنـد؟ وقتی
تشـکیل حکومت میدهیـم ،خط قرمز آن کجاسـت؟ بـا رعایت چه
حداقلـی از موازیـن اخالقی میشـود به عرصه سیاسـت وارد شـد؟

اسـت .همه اشـکاالت از اینجاسـت که دغدغه آخـرت را نداریـم! میگوییم
ً
فعلا دنیا را عشـق اسـت! باید تحریمهـا را برداریـم .کاری نداریم که بعد چه
خواهـد شـد؟! نبایـد اینگونه منفعالنه رفتـار کنیم .هر وقت بـرای آن زندگی
ابـدی و عالـی مـا ضـرری ندارد ،خـوب اسـت؛ «ربّنا آتنـا فی الدنیا حسـنة و
فـی االخـرة حسـنه» 9اما اگـر تزاحم داشـت «و اآلخـرة خیر و أبقـی»! قرآن
میفرماید :ولی شـما این کار را نمیکنید «بل تؤثرون الحیاة ال ّدنیا» .اشـکال
مـا این اسـت کـه در مقـام تزاحم بین دنیـا و آخرت ،دنیـا را مقـدم میداریم.
این ریشـه همه مفاسـد است.
بایـد از امیرالمؤمنیـن الگـو بگیریـم؛ وقتی میخواسـتند نمـک را بردارند،
حضرت گفت :شـیر را بردار! ریشـه دلبسـتگیها در معرفت است .اگر معرفت
صحیح نسـبت به انسـان ،دنیا و آخرت باشـد ،کار درسـت میشـود .اما برای
بعضیهـا آخـرت یعنی مـرگ .همانطورکه از مـردن بدش میآیـد ،از آخرت
هـم بـدش میآیـد .آخـرت بـرای کسـانی کـه معرفت صحیـح دارنـد یعنی
نامتناهـی ،در مقابـل متناهی .چقدر تفـاوت دارد! بعضیها وقتی اسـم آخرت
بـرده میشـود چندششـان میشـود! ایـن شـناخت باید عـوض شـود .وقتی
مسـئول یـک کشـور خودش بـاور نـدارد و همین حالت را داشـته باشـد ،چه
انتظـاری از دیگـران داریـد؟ البتـه تأثیـر یکطرفـه نیسـت؛ همین مـردم هم
هسـتند کـه میتوانند کمک به اصلاح او کنند .وقتی او ببینـد مردم معرفت
صحیـح دارنـد و برای دلبسـتگیهای دنیـا ارزش قائل نیسـتند ،نمیتواند بر
آنهـا ریاسـت کند یا ملزم میشـود خواسـتههای آنها را تأمیـن کند .اینها
تأثیر و تأثر دارند .زمامدار بای د به ارزشهای اسلامی معتقد باشـد و در تزاحم

عالمـه مصبـاح :دین را باید از ابعاد مختلف بررسـی کرد تا بتوانیم این سـؤال
را جـواب دهیـم .بایـد نظـام اخالقی ،اجتماعی و سیاسـی اسلام ،و مسـئله
امامـت را در نظـر بگیریـم .بهعلاوه ،زمینههـای تاریخـی هـم وجـود دارد.
رفتارهـای ائمـه اطهـار علیهـم السلام گاه از این جهت بـا یکدیگر اختالف
دارد .خـود امیرالمؤمنیـن در ابتـدا یک جور عمل کردنـد ،بعد جوری دیگر.
همـه اینهـا را بایـد مالحظـه کرد تا جواب روشـن شـود.
یـک مسـئله اساسـی ،که جنبـه مبنایـی دارد و در صدر اسلام هم کمابیش
مطـرح بـوده ،و امـروز هم متأسـفانه در سـطوح خیلـی باالیی هنوز بـه ق ّوت
خـودش باقـی اسـت ،این اسـت که آیا پرداختن بـه کارهای دنیا و سـر و کله
زدن بـا عوامـل مختلف کـه بعضی از آنها فاسـق و منافق و جانی هسـتند،
با رشـد معنوی و اخالقی و سـلوک و سـیر الی اهلل سـازگار اسـت یا نه؟ این
مسـئله بـه صورت سـادهای در صدر اسلام مطرح بـود .حـاال آن طوری که
تاریخ نشـان میدهد ،امثال حسـن بصـری ،و به گفته برخـی ،ربیع بن خثیم
میگفتنـد امـور دنیـا آلودگـی دارد و آدم هرقدر بتواند کنار باشـد بهتر اسـت.
افـرادی بـا این طرز فکـر در جنگهای امیرالمؤمنین هم شـرکت نکردند
و بـا این که به ایشـان اظهـار عالقه میکردند ،گفتند اینهـا آلودگی میآورد
و بدیـن جهـت ،دوسـت نداریـم وارد جنگ شـویم .کسـانی که بـه اصطالح
صوفیمسـلک بودنـد میگفتنـد بایـد تارک دنیا شـد .تأسـیس خانقـاه برای
همین بود.
این قبل از اسلام هم سـابقه دارد؛ در مسـیحیت ،مسـئله رهبانیت جدی بود؛
قـرآن هـم میفرماید« :و رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهـم اال ابتغاء رضوان
اهلل فمـا رعوهـا حـق رعایتهـا» 10.اآلن در عالـم مسـیحیت افـرادی طالـب
حقیقت هسـتند که شـبانهروز مشـغول عبادتند و اص ً
ال به مسـائل سیاسـی و
اجتماعـی دنیا کاری ندارند .در یکی از کشـورهای آمریکای جنوبی ،شـاید در
کلمبیـا یـا آرژانتین بود ،یک کشـیش ارتدوکس مسـیحی از طریق سـفیر به
دیـدن مـا آمد؛ خیلی اظهار محبـت به ایران و امام داشـت؛ یـادم نمیرود
کـه در کنـار مـن نشسـته بود ،دسـت مـن را روی قلبـش گذاشـت و گفت:
شـما در قلـب مـا جا داریـد ،و دین شـما خوب اسـت .بعد سـفیر تعریف کرد
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و گفـت ایشـان مسـئول یک دیر اسـت که عده زیـادی دختر و پسـر در آنجا
شـبانهروز مشـغول عبـادت و خوانـدن انجیل و حفظکردن هسـتند و به هیچ
کار دیگری نمیپردازند؛ فقط به عبادت مشـغول هسـتند و با هیچ کسـی جز
این کشـیش یـا افرادی مانند او مالقـات ندارند .اآلن هم در عالم مسـیحیت
و کشـورهای غربی چنین گرایشـی وجـود دارد .چنین دیرهایـی در ایتالیا هم
هسـت .میگوینـد میخواهیـم پاک باشـیم و با خدا ارتباط داشـته باشـیم.
رگههایـی از ایـن طـرز فکـر در میـان مسـلمانها نیـز هسـت .مقـداری از
گرایشهـای تصـوف از همین رهبانیت اثر پذیرفته اسـت .آیا واقعًا در اسلام
عبـاد و تارکیـن دنیـا ،مثـل راهبهـای
دو راه داریـم؛ یـک راه بـرای ز ّهـاد و ّ
مسـیحی ،و یـک راه هـم راههـای اجتماعـی ،مثل جنـگ و جهـاد و تدبیر و
سیاسـت؟! یک وقت خدمت یک اسـتاد بزرگ و برجسـته اخالق بودیم؛ خدا
انشـاءاهلل درجـات او را عالـی کنـد؛ آقایی از یکی از شـهرهای اسـتان فارس
که ایشـان هم شـخص محترمی بود و شـاید هم مجتهد ،و از لحاظ معنوی
و اخالقی هم خیلی در محل خودشـان موجه بود و مقبولیت مردمی داشـت،
آمـده بـود نـزد آن اسـتاد اخلاق ،و خیلی مؤدبانـه گفت که در محضر شـما
چیـزی مخفی نیسـت ،ولـی من بـرای این که میخواسـتم وظیفه خـودم را
بهتـر بدانـم عـرض میکنم کـه خـدا کرامتهایی را بـه من داده؛ و بخشـی
از کرامتهایـش را گفـت ،و بعـد گفـت مـن وقتی منبر مـیروم ،پـس از آن،
احسـاس میکنم مقـداری تاریک شـدهام؛ چون وقتی با مـردم حرف میزنم
باالخـره لوازمـی دارد .وقتـی از منبر پاییـن میآیم احسـاس میکنم مقداری
تاریـک شـدهام .فکر میکنم صحبت با مـردم برای معرفت من ضرر داشـته
باشـد و اگـر فقـط بـه کارها و عبادتهای خودم مشـغول باشـم بـرای خودم
مفیدتـر اسـت و نورانیت مـن بیشتر خواهد بود .شـما چه میفرماییـد؟ آیا با
وجـود ایـن تنزل روحـی منبر بـروم؟ آن بزرگوار فرمـود :کاری که بـرای خدا
باشـد ،ضـرر ندارد؛ این که خیـال میکنی اثر منفی دارد ،ممکن اسـت موقت
باشـد ،ولـی آثـار خوبـی در تو خواهد داشـت و بـرای اصل ایمـان و تقوای تو
مفیـد اسـت .بطور کلی ،اگـر کار برای خدا باشـد ،ضـرر ندارد.
بنابرایـن کارهـای اجتماعـی بـا سـیر و سـلوک معنـوی قابل جمع هسـتند.
جـواب مسـئله همیـن کلمه آخری اسـت کـه مـن از آن بزرگوار نقـل کردم.
اگـر کاری راکـه خـدا از ما خواسـته واقعًا به قصد خدا انجام دهیـم ضرر ندارد؛
حتـی اگـر موقت ًا مشـکالتی را ایجـاد کنـد ،نورانیت معنوی آن ،مشـکالت را
جبـران میکند.
علـی نـان و خرمـا بـر در خانـه فقـرا میبـرد ،بعـد هـم نصـف شـب در
نخلسـتانها مشـغول گریـه و عبـادت میشـد .بایـد دیـد در هرحالـی برای
هرکسـی چـه وظیفـهای اسـت .وظیفـه اشـخاص مختلـف اسـت؛ ممکـن
اسـت بـرای کسـی کاری واجـب باشـد ،و برای شـخص دیگـر ،کاری دیگر
واجـب باشـد .وظیفههـا عین هم نیسـت ،و موقعیتهای اجتماعی در شـکل
وظیفههـا اثـر میگـذارد.
از همیـن جـا مـن بـه یـک جـواب کلـی میرسـم کـه مـا گاهـی خیـال
میکنیـم ارزشهـای اخالقـی در یـک خـط اسـت ،و همه بایـد همین خط
را بپیماینـد؛ در صورتـی کـه بـا تامـل در آموزههـای دینـی خواهیـم دید که
خیـرات و وظایـف همـه در یـک خط نیسـتند و همه مـوارد برای هـر فردی
مطلوبیـت مسـاوی نـدارد .ممکن اسـت یک خط بـرای برخی مهمتر باشـد.
ً
مثلا عدهای پولدار هسـتند؛ مهمتریـن وظیفه آنها انفاق اسـت ،اما وظیفه
یـک طلبه این اسـت کـه درس خود را خـوب بخواند ،یا سـرباز باید در جبهه
بجنگد .خدا انسـانها را مختلف قرار داده؛ اسـتعدادهای ذاتی آنها و شـرایط
اجتماعـی باعث میشـود وظایـف آنها تفاوت پیـدا کند .حـاالت ،امکانات و

مـا گاهـی خیـال میکنیـم ارزشهـای اخالقـی در یـک خـط
اسـت ،و همـه باید همین خط را بپیماینـد؛ در صورتی که با
تامـل در آموزههـای دینی خواهیـم دید که خیـرات و وظایف
همـه در یـک خـط نیسـتند و همـه مـوارد بـرای هـر فـردی
مطلوبیـت مسـاوی ندارد .ممکن اسـت یک خط بـرای برخی
مهمتـر باشـد .مثلاً عـدهای پـولدار هسـتند؛ مهمتریـن
وظیفـه آنهـا انفـاق اسـت ،امـا وظیفه یـک طلبه این اسـت
کـه درس خـود را خـوب بخوانـد ،یـا سـرباز بایـد در جبهـه
بجنگـد .خـدا انسـانها را مختلف قـرار داده؛ اسـتعدادهای
ذاتـی آنها و شـرایط اجتماعی باعث میشـود وظایف آنها
تفـاوت پیـدا کند.

نـوع فعالیتهایـی کـه میتوانند انجـام دهند ،باعث میشـود تکالیـف آنها
مختلـف باشـد .البته اینکـه وظایف مختلف در کـدام موارد قابل جمع اسـت،
احتیـاج بـه بررسـی دارد .ایـن کار فقیهی اسـت کـه دین را بهتر میشناسـد
و میفهمـد؛ البتـه فقیهـی کـه تنهـا بـه مفاهیـم ذهنی اکتفـا نکرده باشـد.
اگـر بنـده بخواهم بفهمم وظیفه من چیسـت ،بایـد خودم را بشناسـم ،ببینم

خـدا چـه امکانـات و چه اسـتعدادهای ذاتـی به من داده اسـتً .
مثلا بنده در
طـول هفتـاد سـال طلبگی از این جامعه اسلامی چـه بهرههایی بـرده و چه
اندوختـهام ،و اینهـا را در چـه راهـی میتوانـم مصرف کنم که برای اسلام
مفیدتـر باشـد و خـدا برای من چـه چیزی را بیشتـر دوسـت دارد .اگر بگوید
دوسـت دارم تو بروی سـوریه در جبهه جنگ شـرکت کنی تا کشـته بشوی،
و مـن بگویـم من میخواهم درس بخوانم و علـوم آل محمد را بین مردم
ترویـج کنـم ،میگوید اگـر میخواهی مرا عبـادت کنی آنچـه من میگویم
بکـن! شـیطان گفت اگر خدا من را از سـجده آدم معـاف کند عبادتی میکنم
کـه هیچ کسـی تا حـاال نکرده باشـد .خدا گفـت اگر میخواهی عبـادت من
بکنـی آنچـه مـن میگویم بکـن .بگویـم خدایا! مـن میخواهم بـا تو انس
بگیـرم ،بـرای تو شـب تـا صبح گریـه کنـم .میگوید اگـر بنده من هسـتی
میگویـم برو جبهه کشـته بشـو .عکس آن هم هسـت؛ اگر عالمـی که اآلن
بایـد بـا معلومات خود مسـائل علمـی مردم و جامعـه را حل کنـد ،بگوید من
میخواهـم بـروم شـهید بشـوم! میگویند تو بـرو درس بخـوان؛ ثـواب آن از
هفتـاد شـهید بیشتر اسـت .مرحـوم آقـای بهجتی میگفـت :خدمـت امام
رفتـم؛ گفتـم آقا ما بـا دوسـتانمان میخواهیم به جبهـه برویـم؛ فرمودند هر
وقـت من رفتـم ،تو هـم برو!
البتـه هرقدر فهم و ظرفیت فرد بیشتر باشـد ،تکلیـف او پیچیدهتر و امتحانش
مشـکلتر اسـت .گاه مـردم را میتـوان قانـع کـرد که دلیـل انتخـاب این کار
توسـط من این بود و ممکن اسـت آنها هم قبول کنند .اما چه بسـا این فریب
نفس اسـت تا کار خودم را توجیه کنم .دیگران هم ممکن اسـت تحسین کنند
و بگویند شـما درسـت میگویید؛ اما باطن قضیه چیز دیگری اسـت.
ایـن قاعـده را اگر در نظـر بگیریم ،حتی تفاوت رفتارهای ائمـه را میتوان
تـا حـدودی توجیـه کـرد کـه چـرا ایـن امـام آن کار را کـرد ،و آن امـام آن
کار دیگـر را .پاسـخ خالصـه این اسـت که شـرایط اجتماعـی و زمانی تفاوت
داشـت .ایـن کـه بگوییم چـرا امیرالمؤمنیـن بـرای پذیرش مقـام آن قدر
سـختگیری میکـرد ،بایـد واقعیتهـای جامعـه را در نظـر بگیریـم .بنـده
یـک جـواب خاصـی دارم که علـی یک الگـوی خالفت صحیح داشـت
کـه در ایـن عالـم دنبـال فرصت میگشـت کـه آن را پیاده کنـد و مدتی که
ایشـان به حکومت رسـید میخواسـت الگوی ریاسـت صحیح بر جامعه را به
بشـر نشـان دهد .چنیـن اولویتی برای شـخص امیرالمؤمنین بـود و برای
دیگران میسـر نبود .عموم مسـلمانان از ابتدا به حضرت رو نیاوردند؛  25سـال
خودشـان خلیفـه تعییـن کردنـد ،و بعد به حضرت پیشـنهاد کردنـد .حضرت
میدانسـت بناسـت پنـج سـال خالفـت او به جنـگ بـا گوینـدگان ال اله اال
اهلل بگـذرد .اگـر حضـرت خالفـت را نمیپذیرفـت ،تا ایـن اندازه هـم معلوم
ال اسلام به معنای صحیح کلمه قابل اجرا اسـت .آن دوران
نمیشـد که اص ً
هـم مثـل دوره  25سـاله میشـد .اگـر یـک دوره  30سـاله 40،سـاله و حتی
 100سـاله دیگری هم مانند آن میگذشـت مهمتر بود یا اینکه معلوم شـود
اسلام یک چنین شـکل حکومتی هم دارد و قابل اجرا اسـت؟ ایشـان برای
خـودش واجبتر میدانسـت کـه یک الگوی اسلامی کامل ارائه دهـد .ارائه
کامـل الگـوی حکومـت اسلامی در ایـن عالم بـرای هیچ کـس دیگر مثل
علـی میسـر نبـود و اگر این نبـود ،ما بـاور نمیکردیم احکام اسلام قابل
عمل باشد.
پویـا آیـا سـیره حضـرت امـام هـم همیـن نبـود کـه پـوزه
ابرقدرتهـا را بـه خـاک مالیـد؟

عالمـه مصبـاح :بـرای ایشـان شـرایط خیلـی بهتـری فراهـم بـود .از آقای

علمالهـدی نقـل کردند که ایشـان فرمودند :اوائل انقالب یک جلسـه خدمت
امـام بودیـم؛ در اندرونی نشسـته بودیـم؛ جوانهای حزب اللهـی داغ از جبهه
آمـده بودنـد و در حسـینیه شـروع به شـعار دادن کردنـد .با اینکه امام کسـی
نبـود کـه تحت تأثیر ابراز احساسـات مردم واقع شـود ،محسـوس بـود که از
شـعارهایی که برای امام میدادند ایشـان به وجد آمدند و از جای بلند شـدند
و به حسـینیه رفتنـد تا جواب شـعارهای حاضرین را بدهند .ایشـان میگوید:
وقتـی امـام بلند شـد که بـرود ،فرمودنـد :اگـر امیرالمؤمنیـن ده نفر از
اینهـا را داشـت ،در حـق حضـرت زهرا این همـه جنایت نمیشـد .امروز
شـرایط خیلی عوض شـده است.
پویـا امـروزه یک موضوع اجتماعی مهمی مطرح اسـت؛ میگویند
اآلن تزاحـم بیـن حفظ نظـام و احکام اسـت؛ مثال اگر مـا به جامعه
دربـاره حجـاب یا موسـیقی فشـار بیاوریم که سـراغ حـرام نروید،
باعـث میشـود کـه مـردم از نظام جـدا شـوند .مـا در تزاحم حفظ
نظـام و رعایت مـرز حالل و حـرام کدامیـک را ترجیح بدهیم؟

عالمـه مصبـاح :او ًال اینکـه چنیـن تزاحمـی بـه طـور مطلـق وجود داشـته
باشـد ،دروغ اسـت .در بسـیاری از مـوارد ،مردم به حجابشـان بیشتر اهمیت
میدهنـد .حتـی امـروزه شـاهد حرکتهـای جهانـی بـرای حجاب هسـتیم
و حتـی حجـاب ،طرفدارانـی از غیـر مسـلمانها دارد .ایـن کـه واقعـا چنین
تزاحمی وجود دارد ،دروغ اسـت .اکثر این شـبهات برای تبلیغات اسـت و باید
بـا تبلیغـات متقابـل ،آنها را خنثـی کرد.
ثانیـًا بـه فـرض وجـود تزاحـم ،آیـا تزاحـم بیـن حفـظ نظـام و الـزام مـردم
بـه رعایـت حجـاب اسـت ،یـا بیان حکـم آن؟ بـه فـرض وجـود تزاحم بین
حفـظ نظـام و الـزام به حجـاب ،میتوانیم بـا وضع مقرراتی سـاده و یـا دادن
امتیازاتـی بـرای باحجابها جامعه را به رعایت حجاب تشـویق کنیم .تکلیف
بیـان اصـل حجـاب و دعوت به حجاب و تشـویق بـه حجاب ،با ایـن تزاحم
سـاقط نمیشـود؛ زیـرا میتـوان بـا امتیازاتـی بـرای باحجابهـا و تبلیغ آن
در سـخنرانیها ،برنامههـای رادیـو و تلویزیـون و ماننـد آن ،بـرای حجـاب
فرهنگسـازی کـرد.
ض تزاحمـی وجـود داشـت ،مالک ،تشـخیص مقـام معظم
ثالثـ ًا اگـر بهفـر 
رهبـری اسـت .چـون تشـخیص و اعلام حکـم ،کار والیـت امر اسـت و در
نهایـت ایشـان بایـد تکلیف مردم را روشـن کنند .بـه هر حال ،در اسلام بن
بسـت نداریم .بله! عدهای هر روز در صدد بهانهجویی و بهانهتراشـی هسـتند.
پویا :از محضر حضرتعالی بسـیار سپاسـگزاریم که علیرغم ضیق وقت ،دوباره
بـرای نشـریه فرهنـگ پویا فرصـت این حضـور و اسـتفاده از محضرتـان را
فراهم نمودید.

پینوشتها:
 .1فجر17 ،ـ.18
 .2فجر19 ،ـ.20
 .3قریش1 ،ـ.3
 .4قریش.4 ،
 .5ر.ک .من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .365
 .6مائده.3 ،
 .7ابراهیم24 ،ـ.25
 .8أعلی14 ،ـ.18
 .9بقره.201 ،
 .10حدید.27 ،
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اينگونهزمامداري...

اخالق زمامداری از نگاه بزرگان
فائزهفالطونی

اشـاره :در مقالـه حاضـر کوشـیدهایم تـا از نگاه سـه تن از بـزرگان ،به تبیین شـاخصههای اخلاق زمامـداری و بایسـتههای آن بپردازیم.
اشـاره
حضـرات آیـات شـهید دکتر بهشـتی ،جـوادی آملی و مظاهـری از جمله بزرگانی هسـتند کـه دیدگاههایی سـودمند را در ایـن زمینه ارائه
کردهانـد .دیدگاههـای ایـن بـزرگان را اسـتخراج ،خالصه و دسـتهبندی کرده و بـه محضرتان تقدیـم میکنیم.

آیتاهللشهیدبهشتی
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تأمین مصالح عمومی
تأمیـن مصالح و ضمانـت آن ،برگزیده بـودن حکومت ،دخالـت اراده مردم در
نصـب و عـزل حکومـت و تعییـن برنامـه از اموری اسـت کـه خداوند تعیین
مینمایـد .ضامـن بـودن خـدا نیـز بـه ایـن معنی اسـت کـه از جانـب خود،
حکومتی بر مردم فرسـتاده اسـت؛ هر چند هنگام تعیین حکومت ،اراده مردم
دخیـل نبـوده امـا پـس از آن که بـه اراده خداونـد تعیین گردیـد ،بدین معنی
نیسـت کـه حکومتـی مخالـف اراده مـردم به آنـان تحمیل گردد .کسـی که
از جانـب خـدا به حکومت منصوب گشـته اسـت ،مصالـح عمومی (مصلحت
مـادی ،معنـوی ،اخالقـی و دینـی کل جامعه بشـری در طول زمانهـا) را به
1
بهتریـن وجـه ممکن تأمیـن مینماید.
عدم انحراف از سیره پیامبر
ای مسـؤوالن جمهوری اسلامی! خطاب به خودم که یکی از شـما هسـتم
و خطـاب بـه بقیـه که شـما هسـتید؛ مـا اگـر ذرهای از این سـیره نبـی اکرم
منحـرف شـویم ،اگـر در مناسـبات داخل جامع ه اسلامی و مناسـبات بیرون
جامعـ ه اسلامی ،تنهـا الفبایی که بـا آن حرف میزنیـم الفبای قدرت باشـد،
بـه خدا سـوگند این جمهـوری دیگر جمهوری اسلامی باقـی نخواهد ماند.
مـا اگـر در هـر برخورد ،در هر رفتار ،در هر رابطه نشـان بدهیم که عاشـق آن
هسـتیم که انسـانهایی را به راه نورانیت و اسلام وارد کنیم ،با سخنمان ،با
عملمـان ،بـا عدلمـان ،با حقمـان و با صدقمـان و حاکمیت بـر جامعهی
اسلامی ،حاکمیـت صـدق و حق و عدل شـود ،آن وقت اسـت که میتوانیم
2
مطمئن باشـیم جمهوری اسلامی ما جمهوری اسلامی باقـی خواهد ماند.
 -1شهید بهشتی ،سه گفتار ،صص  29و 31
 -2سخنرانی آیتاهلل بهشتی در مسجد جامع نیشابور ،تاریخ هفدهم دی ماه1359

اقدام بر اساس کتاب و سنّت
تعییـن پیامبران و امامـان از جانب خداوند هر چند تعیینی اسـت ،اما تحمیلی
نمیباشـد و ایمـان مردم اطاعـت از آنـان را به دنبال مـیآورد .درعصر غیبت
نیـز امامـت نـه تعیینی اسـت و نـه تحمیلی ،بلکه شـناختنی ،پذیرفتنـی و یا
انتخابی اسـت .در رأس طرح اسلام برای «مدیریت جامعه» اصول عقیدتی
و عملـی اسلام بر اسـاس کتاب و سـ ّنت وجـود دارد که پیامبر ،امـام و نایب
3
امـام باید مطابـق آن عمل نمایند.
پرهیز از تشنگی قدرت
قـدرت بـه صـورت یـک تمنـا و هـوی و هوس بـرای بسـیاری از انسـانها
جاذبـه دارد .خیلیهـا دلشـان برای قدرتمند شـدن و ریاسـت لـک میزند.
بسـیارند مردمی که همـهی بهرهمندیها و تمتعات دیگـر زندگی را حاضرند
فـدای قـدرت کننـد؛ اما بت آنهـا و مقصود آنها قدرت و ریاسـت اسـت.... .
مـن بـه اینها لقـب «تشـنگان قـدرت» میدهـم ،میگویم اینها کسـانی
هسـتند کـه هیچ چیز جز جـاه و جالل و جبـروت و قدرت و ریاسـت ارضای
شـان نمیکنـد .در میـان اینهـا بـه چهرههایی برخـورد میکنیـم که حتی
ناموسشـان را در راه دسـتیابی بر ریاست و قدرتشـان دادهاند.... .در نظام اسالم،
حکومتـی کـه آهنگ تشـنگی قـدرت ،جاه و جلال ،کبریا و عظمت داشـته
باشـد ،ایـن حکومـت ،حکومت اسلامی نیسـت؛ ایـن حکومـت ،طبیعتش،
ماهیتـش ،بقائـش ،همـه چیـزش ،خـود بـه خود ضـد اسلام اسـت..... .خدا
گواه اسـت اگر در نظام جمهوری اسلامی ما این اصل خدشـهدار شـود ،هر
یـک از مـا که مسـؤولیتی را از جانب امـت و امام بر عهده داریـم ،هوس پیدا
کنیـم کـه مـا نیـز دارای جـاه و جالل و جبـروت باشـیم ،ولو به تعداد بسـیار
کـم ،آن وقـت زاویـه انحرافی از خلق متعالی توحیدی اسلامی در جامعهمان
پیـدا شـده و بایـد نگران کیلومترها انحراف از مسـیر پاک و مقـدس و نورانی
4
اسلام باشیم.
پرهیز از تشریفات و تجمالت
ماهـا وقتی در جامعـه میآییم و میرویم ،قلبمان دوسـت دارد همان طلبهای
باشـیم کـه هسـتیم ،بـا همـان شـیوه در جامعـه آمد و شـد داشـته باشـیم،
تشـریفات ولو به اندازه سـر سـوزن برای آمد و شـد ما قائل نشـوید......ما باید
از همین سـپیدهدم جمهوری اسلامی اگر دو تا چشـم داریم ده چشـم دیگر
هم قرض کنیم ،مواظب باشـیم دچار انحراف نشـویم .در اسلام حکومت در
خـط اشـباع و ارضـا و میـل به قدرت ،حرام اسـت ،گناه اسـت و عقـاب دنیا و
5
آخـرت را به همـراه دارد.
خدمت بیمنت به مردم
در اسلام حکومـت در هـر حـدی ،در هـر منصبـی ،در هـر درجـهای ،در هر
جایـی ،تنهـا و تنها بار سـنگینتر را بر دوش کشـیدن اسـت .حکومت ،یعنی
شـرایط و امکانـات بیشتـر خدمـت را در اختیار گرفتن .هر کسـی شـرایط و
امکانـات بیشتر خدمت در اختیارش بگذارند ،وظیفه و مسـؤولیتش در جهت
خدمـت بـه مردم خـود به خود سـنگینتر میشـود.
انقلاب اسلامی ما تـا وقتی که تمـام افراد قـرار گرفته در شـبکه حکومت،
عاشـقان خدمـت بیمنـت به مـردم نشـوند ،به مرحلـ ه مطلوبـش در بافت و
 -3شهیدبهشتی ،مبانی نظری قانون اساسی ،ص  18و 19
 -4سخنرانی آیتاهلل بهشتی در مسجد جامع نیشابور ،هفدهم دی ماه1359
 -5همان

سـاخت حکومت نرسـیده است.
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خدمت به مردم
مـا چـارهای جـز این نداریـم که هر مسـاله دیگری سـر راهمان باشـد ،به آن
اهمیـت ندهیـم و همچنـان در متـن مـردم و در دل جامعـه و بـا شـما مردم
روزهـا را و سـاعتها را بـا همان تواضـع و فروتنی و یکرنگی و بیآالیشـی
و صفای اسلامی بگذرانیم.7
مهربانی با مردم
مـن وقتـی میبینـم مسـؤوالن مختلـف جمهـوری اسلامی از هـر نظـر
میکوشـند سـاده و مردمـی باشـند ،دل قـوی مـیدارم و خـدای را سـپاس
میگـزارم کـه خدایـا میتـوان بـه ادامـه رحمتـت امیـدوار بـود کـه مـا هم
همچنـان هرچـه جلو میرویم ،مسـؤوالنی از این قبیل داشـته باشـیم .وقتی
فرماندارهـا ،اسـتاندارها ،وزرا ،معاونـان و مسـؤوالن گوناگـون را میبینیم که
اینها رفتارشـان با مردم رفتاری پرمهر و متواضعانه اسـت ،احسـاس شـعف
میکنـم و امیـدوار میشـوم کـه ایـن خـط پـاک پرفـروغ همچنان بـه جلو
مـیرود .جـز ایـن راهـی وجـود نـدارد ،جـز این زمینـ ه امید بـه آینـده وجود
ندارد .اگر این جا کشـور شـیعیان علی اسـت ،اگر اینجا سـرزمین پیروان
محمـد اسـت ،بایـد رفتـار و روش همـه حکومتکنندگان چنین باشـد.8
رفتار متواضعانه با مردم
مـن در این رابطه بار دیگر سـخن را بـه روحانیت عزیز متوجه کنم؛ روحانیت!
روحانیان و علمای اعالم! ما میتوانیم بر مسـند قدرت بنشـینیم ،اگر توانایی
آن را داریـم ،اگـر آمادگـی بـار سـنگین مسـؤولیتش را داریـم ،اگـر عرضه و
لیاقـت و ایمـان و توانایـی و کاردانـی داریم ،بر یکی از این مسـندهای قدرت
بنشـینیم ،این اشکالی نیسـت ،انسـانی که توانایی دارد (خواهی عمامه بر سر
و خواهـی کاله باش) باالخره وظیفه اسـت باید بر عهده بگیرد ،این اشـکالی
نـدارد ،ولـی ما نباید با ژسـت قـدرت با مـردم رابطه برقرار کنیـم و اگر چنین
کردیـم هـم روحانیـت را آلـوده کردهایم ،هـم حکومت را .تواضـع و فروتنی و
مردمـی بـودن و قـدرت را در خدمت مردم به کار انداختن برای هم ه کسـانی
که در حکومت سـهم و مسـؤولیتی دارند ،وظیفه اسـت و برای روحانیونی که
مسـؤولیت میپذیرنـد وظیفـه بـه تـوان دو؛ بـرای این که تنها بـا یک چنین
مواظبـت و مراقبـت و محاصره به نفسـی اسـت که میتوانند این دو رسـالت
را بـا هـم درآمیزند ،هـم وظیفـهای از وظایف سـنگین اداره و مدیریت جامعه
را عهـدهدار شـوند –هرکسـی اعم از روحانـی و غیرروحانی توانایـی وآمادگی
قبـول یک مسـؤولیت حکومتی داشـته باشـد و قبـول نکند امروز گنـاه کرده
اسـت–وهم میتواننـد نقـش روحانیتـی خـود را حفظ کننـد و ایفـا کنند که
9
«تواضـع زگردنفرازان نکوسـت».
خدمت خالصانه به مردم
هـر قـدر مـردم ببینند انسـانهایی امـکان گردنفـرازی دارند ،امـکان جاه و
جلال و جبـروت دارنـد ،اما سـاده و مردمی رفتار میکنند ،هر قـدر مردم این
را از آنهـا ببیننـد ،سـخن آنها و عمل آنهـا برای مردم سـازندهتر و مؤثرتر
 -6همان
 -7همان
 -8همان
 -9همان
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خواهـد بـود .بنابرایـن ،روحانیت دسـتاندرکار حکومت ،در ایـن رابطه وظیف ه
مضاعـف دارد .دادسـتان انقلاب ،حاکم شـرع ،قاضی دادگاه مدنی ،مسـؤول
کمیتـه ،اگـر روحانـی باشـد و امثـال اینها ،از کسـانی کـه احیان ًا در کسـوت
روحانیـت مقـام و قدرتی و حکومتی در اختیـار دارند ،مواظب باشـند خدای از
من و شـما حسابکشـیاش سـنگینتر از دیگران اسـت و حکومتکنندگان
دیگـر آنهـا که معمـم نیسـتند و روحانی نیسـتند ،آنها هم مواظب باشـند
در جمهـوری اسلامی حکومت و قـدرت برای خدمت اسـت و تنها حکومت
و قدرتـی کـه در جهـت خدمـت خالصانه بـه مردم باشـد ،مشـروعیت دارد و
حکومـت و قدرتی که در این جهت نباشـد ،مشـروعیت نـدارد.10
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تالش برای مسؤولیت دادن به مردم
یکـی از پایههـای اساسـی حفظ دیـن ،خـوداداره کـردن و خودگردانی در هر
فرد مسـلمان اسـت و در جمع مسلمانها بهترین مدیریت بر طبق معیارهای
اسلام ،مدیریتـی اسـت کـه بـه عناصـر و افـراد و به مـردم محلهـا امکان
بدهـد که خودشـان را براسـاس معیارهـای اسلامی اداره کننـد؛ خودگردانی
براسـاس معیارهای اسلامی ،این روح سیاسـت اداری در نظام اسلام است؛
لـذا میبینیـم کـه در زمان موال علی کـه نامههای آن حضـرت به عنوان
امیرمؤمنـان به والیـان و قضاتش در اطراف سـرزمین پهناور اسلام به مقدار
زیـادی بـه یـادگار مانـده و در نهجالبالغـه گـردآوری شـده ،در ایـن نامههـا
میبینیـم کـه مـوال بـه والتـش درچارچوب مکتـب ،اختیـارات تـام میدهد
و مسـؤولیت تـام هـم میخواهـد و تـازه از والت میخواهـد کـه تنهـا خـود
را مسـؤول اداره قلمـرو والیتشـان نداننـد ،بلکـه بکوشـند تـا مـردم قلمرو
مسؤولیتشـان را در اداره امـور آن جـا و در اقامـ ه صلاح امـت و صالح دین
در آن جـا دخیـل و شـریک و سـهیم کننـد و حتـی مسـؤولیت اصلـی را بـر
عهـده آنهـا بگذارند و برای این که بشـود مردم خودشـان در اداره امورشـان
صمیمانـه حضـور پیدا کنند ،یک چیـز از همه مهمتر اسـت و آن ایمان مردم
11
بـه زمامداران اسـت.
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در متن جامعه بودن
امـام از نظـر بینـش و از نظـر منـش و رفتـار میتوانـد صدهـا برابـر از امـت
خودسـاختهتر و متکاملتـر باشـد ولـی از نظـر جایی کـه قرار میگیـرد ،حق
نـدارد جـا ،و قرارگاهـش آنقـدر از امـت جلوتر باشـد که میـان او و امت یک
فاصلـه پرنشـدنی همـواره وجود داشـته باشـد؛ زیـرا چنین امامـی خودبهخود
نقشـی در راهبـری امـت نخواهـد داشـت .امام بایـد فاصله پیشـتازیاش در
مقـام عینیـت بـا امت آنقدر باشـد که امـت او را با تمـام ویژگیهایش بتواند
12
ببینـد و به او اقتـدا کند.
ایمان به ملت
بـرای ایـن کـه ملت خـودش را از دولـت جدا ندانـد ،باید به ایـن دولت ایمان
ً
متقابلا به ملتش ایمان داشـته
و اعتقـاد داشـته باشـد و دولت موظف اسـت
باشـد .کسـانی که به عنوان زمامدار قدردان این بلوغ ،این رشـد ،این عشـق،
ایـن شـور ،این ایمـان ،این فداکاری در ملت ما نباشـند ،اینها هرگز نخواهند
 -10همان
 -11محمدرضـا سـرابندی ،سـخنرانی ها و مصاحبه های آیتاهلل شـهید بهشـتی،صص356
تا 370
 -12مدیریـت و رهبـری از دیـدگاه شـهید مظلـوم آیـتاهلل بهشـتی ،فصلنامه مصباح ،سـال
پنجـم ،شـماره  ،۱۸ص34 -36

توانسـت بـا ملـت تا همیشـه در یـک راه برونـد .در اسلام و در نظـام اداری
اسلام ،امام امت و مسـؤوالن امت و والت و والیان و مسـؤوالن بخشها و
13
مناطـق مختلـف ،اینها باید بـا مردم باشـند و با مردم حرکـت کنند.
گریز از غرور و تشریفات
مـا راهمـان این اسـت ،ما این راهمـان را به هیچ قیمت از دسـت نخواهیم داد.
پیوند میان اسلام و روحانیت و روسـتاییان و کشـاورزان عزیز ،کارگران عزیز،
زن و مـرد شـهری و روسـتایی ،دانش آمـوزان و دانشـجویان و معلمان عزیز،
پیونـد این چنین اسـت و مـا تداوم انقلاب و تداوم این جمهوری اسلامی را
تنهـا و تنها در ادامه این را میشناسـیم .این اسـت کـه موال علی که یک
روحانی و امیرمؤمنان اسـت و یک حاکم اسـت ،در همان خطب ه حقوق حاکم
بـر مـردم و حقوق مردم بر حاکم ،خطـاب به مردم میگوینـد :ای مردم! مبادا
تحـت تأثیـر رسـوبات فرهنگ جاهلی گذشـته با علی هـم با همـان آداب و
تشـریفات حـرف بزنید که با جباران سـخن میگفتید ،با علـی آن طوری که
بـا پیغمبر حرف میزدید حرف بزنید ،علی جانشـین پیغمبر اسـت.14
پرهیز از کاغذبازی
در نظـام اداری اسلام براسـاس اعتمـاد والیـان بـه مـردم ،ایـن پیچیدگـی
کسـلکننده ماللآور کـه در نظام کاغذبازی و بوروکراسـی و دیوانسـاالری
و کاغذبـازی ناشـی از ضعـف اعتمـاد اسـت ،اگر قرار باشـد نخسـت وزیر به
وزرا اعتمـاد کنـد ،یعنـی وزرا در خـور ایـن اعتماد باشـند ،وزیر بـه معاونانش
اعتماد کند ،یعنی معاونان شایسـته این اعتماد باشـند ،معاونان به مسـؤوالن
بعدیشـان اعتمـاد کننـد ،حکومت مرکـزی بتواند به اسـتاندارها اعتمـاد کند،
اسـتاندار بتوانـد بـه فرماندارها اعتمـاد کند ،اگر شـبکه اداره به شـبک ه اعتماد
15
تبدیـل بشـود ،بسـیاری از ایـن کاغذبازیها دیگـر زمینه نخواهد داشـت.
احساس مسؤولیت دربرابر همه مردم
مدیـران کشـور و مدیران جامعـه در عین آنکه باید بـرای حاکمیت مکتب
کوشـا باشـند و در برابـر خـدا و دین خدا و خلـق خدا از این نظر مسـؤوالنه
عمـل کننـد ،در عیـن حـال بایـد بداننـد مکتـب اسلام در پـی جـذب و
پـرورش و رشـد دادن بـه همـه انسانهاسـت ،مدیـران اداره کننـدگان باید
خـود مسـلمانان قب ً
ال سـاخته شـده باشـند ،اما وظیفـ ه آنها این اسـت که
جـ ّوی و جریانـی بـه وجـود آورند کـه آنهایی که تا حاال سـاخته نشـدهاند
در آن جـ ّو و آن جریـان امکان سـاخته شـدن پیدا کننـد و آن هم با امکانی
بـاال .خواهـش میکنـم به ایـن نکته باز توجـه کنید ،چون ایـن نکته ،نکته
مهمی اسـت در نظام اسلامی؛ مبادا مسـؤوالن اداره کشور فکر کنند چون
مـا روی مکتبـی بودن مسـؤوالن و کارکنان تا ایـن اندازه پافشـاری داریم،
بنابرایـن ،بگوینـد بـه این که آقـا ما حکومتی هسـتیم ،در خدمـت مؤمنان
نیسـت این طور؛ ای مؤمنان دسـتاندرکار حکومت ،شـما حکومتی هستید
در خدمت کل انسـانیت ،نه فقط در خدمت مؤمنان ،رسـالت شـما این است
کـه بـا حسـن مدیریتتان جـ ّوی و جریانی بـه وجود آوریـد کـه در آن ج ّو و
جریـان انسـانهایی که هنوز مؤمن نیسـتند بـا تمام قلب رو بـه ایمان و رو
 -13محمدرضا سرابندی ،پیشین،صص 356تا 370
 -14سـخنرانی آیتاهلل دکتر سـید محمد حسـینی بهشـتی در مسجد جامع نیشـابور ،هفدهم
دی ماه1359
 -15محمدرضا سرابندی ،پیشین،صص 356تا 370

بـه خـدا بیاورند ،این یـک اصل مهم اسـت.
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انتقادپذیری
مـا هیـچ وقـت نباید از خود راضی باشـیم ،ما باید همیشـه گـوش بدهیم که
«المؤمـن مـرآت المؤمن» چشـممان را بـاز کنیم ببینیم اگر نقصـی داریم در
بیـان و زبـان و برخـورد بـا برادرانمان ،این نقص خودمان را بازشناسـی کنیم
و برطـرف کنیـم .بنابرایـن ،ما میخواهیـم همهمان تا آخر عمـر این خصلت
سـازنده اسلامی را که در آن هم تواضع و فروتنی اسـت ،هم بندگی خداست
17
و مایـ ه نزدیکتر شـدن به یکدیگر اسـت حفـظ کنیم.

بـه خداونـد در قلـب كارگـزار راه پیـدا نكند ُ(حسـن فعلـی و ُح ْسـن فاعلی).
اگـر كاری مشـروع نبود یا بر فرض مشـروعیت آن ،انگیـزه كارگزار تحصیل
خرسـندی خداونـد متعالـی نبـود ،بلكه بـر اسـاس روابـط قـراردادی صورت
پذیرفـت ،همانند سـرابی خواهد بود كه هرگز تشـنه مقـام و نیازمند به كمال
را سـیراب نمیكنـد .در قیامـت كه روز ظهور پیوند حقیقی و گسسـتن ارتباط
قراردادی واعتباری اسـت ،كارگزارانی كه پایه كارشـان بر اسـاس مشـروعیت
آن و تحصیـل رضـای االهـی بـوده ،مسـرورند و كارمندانـی كـه كارشـان
نامشـروع یا هدفشـان رسـیدن به مقام وهمی و حفـظ پیوند قـراردادی بوده،
حق و صـواب بـوده ،فراهـم نكردهاند تا
غمگیـن هسـتند؛ زیـرا آنچـه را كه ّ
بمانـد و سـودمند باشـد و آنچـه فراهم نمودهاند ،باطـل و ناپایدار بـود و با فرا
رسـیدن روز حقیقت ،رخت بر بسـته اسـت.
لزوم رعایت عواطف و اخالق
چـون رعایـت عواطف و اخلاق ،همانند مراعات حقـوق و احكام ،در اسلام
از اه ّمیتـی خـاص برخوردار اسـت و احتـرام به عواطـف از بهترین چهرههای
حقـوق معنـوی انسـانها در نظام اسلامی به شـمار میآیـد ،لذا الزم اسـت
كارگـزاران ارجمنـد ایـن نظـام االهی ،به آنها عنایت خاص داشـته باشـند.

آیتاهلل جوادی آملی
رابطـه بیـن كارگـزار و مراجعـه كننـده ،حفـظ پیونـد بندگی
باخداسـت
رابطـه بین كارگزار و مراجعهكننده در نظام اسلامی ،تنها حول محـور قرارداد و
اعتبـار اداری نمیگـردد؛ چون انگیـزه در این نظام ،همانا صیانت پیوند با خداوند
اسـت كـه همگان با ذات اقدسـش ارتباط وجـودی دارند و اگر مسـائل دیگری
مانند اسـتخدام و ریاسـت یا معاونت و ...مطرح اسـت ،فقط به منظور ایجاد نظم
صوری در جامعه میباشـد؛ وگرنه تنها عامل ارتباط بین افراد مسـلمان در یك
نظام اسلامی ،همان حفظ پیوند بندگی باخدای سـبحان است.
هدف باید تق ّرب به خداوند باشد
ایـن پیونـد مقـدس ،در صورتـی یافـت میشـود و میماند كه هـم اصل كار
مطابق با دسـتور وحی آسـمانی باشـد؛ یعنی كار حالل ،و عمل مشـروع باشد
تقرب
و هـم انجـام آن بـرای تحصیل رضـای پروردگار بـوده ،هدفی غیـر از ّ
 -16همان
 -17همان

لزوم رعایت تع ّهد و میثاق
تع ّهـد ایجـاب میكنـد كه انسـان متعهد ،خـود را وامـدار عهد خویـش بداند
و بـه آن بـدون هیچ كاسـتی وفا كند؛ «یـا أیها الذین امنـوا أوفوا بالعقـود»...؛
ای كسـانی كـه بـه خداونـد ایمـان آوردید! به عقـد و عهد خود وفا كنیـد؛«...
والمو ُفـون بِعهـ ِد ِه ْمإذا عا َهدوا»...؛ نیكان ،كسـانی هسـتندكه به عهد خود وفا
ُ
میكننـد و رعایتـت عهدها را هماننـد عبـادت خداوند،گرامی میدارنـد...« .و
كان مسـؤو ًال»؛ به میثاق خـود عمل نمایید و به آن وفا
أوفـوا بالعه ِد ّ
إن العه َد َ
كنیـد؛ زیـرا هنگام محاسـبه االهی رعایـت عهد مورد سـؤال قـرار میگیرد؛
و در ایـن جهـت ،فرقـی بیـن عهـد بـا خـدا و عهـد با بنـدگان وی نیسـت؛
پـس كارگزار اسلامی كه متعهد بـه انجام خدمات صادقانه اسـت ،در قیامت
مسـؤول خواهد بود.
لزوم ادای امانت و حرمت خیانت
قبـول سـمت و پسـت ،بـه منزله پذیـرش امانـت جامعه به شـمار مـیرود و
«إن ّ
الل یأمركـم أن تُؤ ّدوا
ادای امانـت ،واجـب و خیانـت بـه آن حـرام اسـتّ :
األمانـاتِ إلـی أهلهـا»...؛ خداونـد به شـما امر میكنـد كه هر گونـه امانتی را
بـه صاحـب آن برگردانیـد .خـواه امانتهای مادی باشـد ،خواه معنـوی ،خواه
بـه شـخصیتهای حقیقی باشـد ،خـواه به شـخصیتهای حقوقـی؛ «یاأیها
الذیـن امنـوا ال تخونـوا ّ
َ
الرسـول و تخونـوا أماناتكـم»...؛ ای مؤمنین! به
الل و
امانـت خداوند و پیامبر خیانت نكنید .همچنین بـه امانتهای خودتان خیانت
ون»؛ مـردان با ایمان ،امانتها
ننماییـد« .والذین ُهـم َالماناتِ ِهم َو َعهدهِم را ُع َ
و عهدهـای خـود را مراعـات میكنند.
پرهیز از مال حرام و رشوه
تعهد
برابر
هـر كارگزاری مسـؤول اسـت
معین ،كار مبـاح مخصوص به حوزه
ّ
وظیفـه خـود را انجـام دهـد و اگـر عمـداً از انجـام آن امتنـاع نمـود ،حقوقی
كـه دریافـت میكنـد ،حرام اسـت .همچنین اگـر بخواهد بـرای تضییع حق
دیگـران یـا احقـاق باطل و ابطـال حق ،مالـی را از مراجعه كننده بگیـرد ،كار
الح ّكا ِم
حرامی كرده اسـت« :والتأكلوا أموالكم بینكم
ِ
بالباطـل و تدلوا بها إلی ُ
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باإلثم و أنتم تعلمون»؛ امـوال خود را به باطل
اس
لتأكلـوا فریق ًا من أمـوال ال ّن ِ
ِ
كـه خـارج از محور دین و قانون االهی اسـت ،مصرف نكنیـد و آنها را عمداً
بـه قاضیـان و حاكمان ندهید تـا از رهگذر ایـن كار حرام ،مقـداری از اموال و
حقوق دیگـران را به چنـگ آورید.
ق ّوام به قسط و عدل بودن
گرچـه بـر هـر مسـلمانی الزم اسـت كـه عادل باشـد و به قسـط قیـام كند،
لیكـن كارگزاران نظام اسلامی ،مخصوص ًا عهدهداران سـمت قضـا و داوری،
بایـد بیـش از دیگـران به َملَكه فاضله عدالت م ّتصف باشـند؛ لـذا قرآن كریم
ِین بِالْق ِْسـطِ
ِیـن آ َم ُنوا ُكونُوا َق َّوام َ
دربـاره آنان چنین فرموده اسـت« :یـا أَی َها الَّذ َ
ین َو َ
َ
ِیرا َفا ُ
ین إِ ْن ُ
هلل
شُ ـ َه َدا َء ِ َّلِ َولَ ْو َعلَى أَن ُفسِ ُـك ْم أَ ْو الْ َوال ِ َد ِ
األ ْق َرب ِ َ
یك ْن َغنِیا أ ْو َفق ً
َ
ال تَ َّتبِ ُعوا الْ َه َوى أَ ْن تَ ْع ِدلُـوا َوإِ ْن تَلْ ُووا أ ْو ُت ْع ِرضُ وا َفـإِ َّن ا َ
أَ ْولَـى ب ِ ِه َمـا َف َ
ان ب ِ َما
هلل َك َ
یـرا» ای مؤمنیـن! بـرای اقامه قسـط و عـدل ،ق ّوام باشـید یعنی
َت ْع َم ُل َ
ـون خَ بِ ً
شـدت قیام و ایسـتادگی را رعایت نمایید و حتی اگر اقرار به حق یا شـهادت
بـه آن ،بـه زیان شـما یا پـدر ومادر ونزدیكان بـود ،به اقامـه آن مبادرت كنید.
توانگـری یا تهیدسـتی افراد ،مانـع اقامه عدل و داد نشـود و رعایت حكم خدا
درباره آنان اولی و سـزاوارتر اسـت و از پیروی هوس بپرهیزید؛ مبادا از اجرای
عدالـت بازمانیـد! و اگر از ادای شـهادت سـرپیچی كردید یا اعـراض نمودید،
خداونـد همـواره از كار شـما بـا خبـر بوده و هسـت .غـرض آن اسـت كه در
مسـؤوالن نظام اسلامی ،غیر از آنچه در شـهروندان متعارف معتبر اسـت،
چیز دیگری الزم اسـت و آن این كه ق ّوام به قسـط و عدل باشـند تا از گزند
هرگونـه تبعیض و اهمـال و ندانمكاری و مانند آن مصون باشـند.
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پرهیز از تشویق و پاداش ناروا
گرچه ترغیب خدمتگزاران راسـتین ،الزم و تكریم كارگزاران امین و متعهد،
سـودمند اسـت ،لیكـن تو ّقـع نابجا و انتظـار بیمورد كسـی كـه كاری انجام
نداده و دوسـتدار تشـویق و سـتایش اسـت ،مایه عـذاب وی خواهد بـودَ « :ال
ـدوا ب ِ َما لَ ْم ی ْف َع ُلـوا َف َ
ال
یح َم ُ
ـون أَ ْن ْ
ـب َّن الَّذ َ
ـون ب ِ َمـا أَتَـوا َویحِ بُّ َ
ِیـن یف َْر ُح َ
ت َْح َس َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ل
أ
ِیم»؛ میپنداریدكسـانی كه به
اب
ذ
ـ
ع
م
ه
ل
و
اب
ذ
ـ
ع
ل
ا
ِن
م
ة
ز
َـا
ف
م
ب
م
َّه
ن
ـب
ٍ
ت َْح َس َ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ٌ ٌ
آنچـه كردهانـد (كـمكاری و نفاق و عـدم حضور در صحنه و )...خوشـحالاند
و دوسـت میدارنـد كـه در قبـال كارهـای نكرده ،سـتایش شـوند و از عذاب
االهـی رهایـی یابند!! بلكه بـرای آنـان عذابی اسـت دردناك!
خطر جاهدوستی و مالخواهی
فرزانـه كسـی اسـت كه وسـیله را هـدف نپنـدارد و غیر از هسـتی محض و
لقـای خداونـد كه همان حقیقت هسـتی اسـت هرچیـز دیگر را وسـیله بداند
و بـه چیـزی كـه گذراسـت ،دل نبنـدد؛ زیـرا خطـر مالدوسـتی و جاهطلبی
بـه قـدری زیـاد اسـت كـه اگر كسـی بـه آن مبتال شـد ،چیـزی از ایمـان او
نمیماند.
پیامبـر اكـرم به ابـوذر ،صحابی نامور و مبارز نسـتوه و زاهد شـب و شـیر
جل مِن
الشـرف أذ َه َب
الر ِ
ِ
لدیـن ّ
روز ،چنیـن فرمـود« :یـا أبـاذر! ُح ُّب المـال َو َ
ذئبیـن ضارییـن فـی ْزرب الغنم َفأغـارا فیها ح ّتـی أصبحا فمـاذا أبقیا منها»؛
دوسـتی مـال و جـاه ،دیـن َمـرد را بیـش از آن انـدازه میبرنـد كـه دو گرگ
خونآشـام شـبانه به آسایشـگاه گوسـفندان حمله برنـد و در بامـداد چیزی از
آن رمـه باقـی نگذارند!
اگـر كارگـزاری بـرای بـه دسـت آوردن جاه یا بـرای حفظ آن كوشـش كند،
از آسـیب آن مصـون نخواهـد مانـد .امید اسـت همگان از توفیـق خدمت به

بنـدگان خـدا برخـوردار و از لغزشهـای اخالقی و اجتماعی بركنار باشـیم.
گفتارمان عالمانه و محققانه باشد
ذات اقـدس االهـی كـه مسـتخلفعنه ما اسـت و مـا خلیفه او هسـتیم و در
صـراط خالفـت او داریـم گام برمیداریـم ،همـ ه حرفهای او صدق اسـت و
حـق و«مـن اصـدق مـن اهلل قبال» «و مـن أصدق مـن اهلل حدیثـ ًا» و مانند
ّ
آن مـا هـم ّ
موظفیم در گفتارمان عالمانه و محققانه باشـیم كـه در این بخش
مـا خیلی بحث نكنیـم چون این فضا فضای انتظامی اسـت ،اگـر در آموزش
عالـی بـود فضای فرهنگی بـود ،در این زمینه انسـان بیشتر بحـث میكرد؛
خـب مـا در این قسـمت فع ً
ال بحثـی نداریم كه« َوقولوا قوال سـدیدا» باشـید
« َوالتقـف مالیـس لـك به علـم» باشـید ،تصدیقمـان عالمانـه تكذیبمان
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عالمانـه این مدار فرهنگی اسـت.

آیتاهللمظاهری
تخصص و تعهد
دربـاره طالـوت و جالـوت در قـرآن کریـم آمده اسـت که :جنگی بیـن حق و
ناحـق اتفـاق افتـاد ،و از پیامبر آن زمان خواسـته شـد که رئیـس و فرماندهی
برای لشـگر تعییـن کند .آن پیامبـر از خداوند خواسـت تا فرمانـدهای معرفی
نمایـد ،پروردگار عالم ،جوانی را برای فرماندهی لشـکر برگزید .مردم اعتراض
کردند که این جوان اسـت و مناسـب فرماندهی و ریاسـت نیست .آن پیامبر از
سـوی خداونـد بـه مردم اعلام کرد که این جـوان ،دو صفـت دارد :تخصص
و تعهـد .از ایـن قـرآن ،بـه خوبـی میفهمیم که ایـن دو صفت ویژگـی اولیه
یک مدیر موفق اسـت.
 -18ایـن مطالـب از مجمـوع چند سـخنرانی آیـتاهلل جوادی آملی برگرفته از سـایت ایشـان
گردآوری شـده اسـت.

ایجاد مواسات و عدالت
این شـرط ،بسـیار مهم اسـت ،و باید همگی سـعی کنیـم بازیر دسـتان خود
مـدارا نمـوده و با آنان مثـل یک رفیق صمیمی و برادر برخـورد کنیم و قانون
مواسـات بین ما حاکم باشـد .امیرالمؤمنین به مالک اشـتر میفرماید :ای
مالـک! فرماندارهـا و فرماندهان لشـکر تو باید از افرادی باشـند که مواسـات
بر وجود آنان حاکم اسـت .مواسـات ،قانون بسـیار مهمی اسـت ،و کپی شـده
از عالم تکوین اسـت .مواسـاتی که اسلام دارد از عالم تکوین نشـأت گرفته
اسـت .انسـان اعضای مختلفی دارد :پا ،دسـت ،چشـم و ...در بین اعضا ،سـر
بـه منزلـه رئیس اسـت در بـدن .لذا میگویند :سـر انسـان از اعضای رئیسـه
اسـت .بیـن سـر و بقیه اعضای بـدن قانون مواسـات و برابری حاکم اسـت و
سـر هیـچ گاه تحمیلکننـده بر بقیه اعضای بدن نیسـت و با آنان مسـتبدانه
بر خـورد نمیکند.
منطقیبودن
یکـی دیگـر از ویژگیهـای مدیـر موفـق این اسـت کـه رئیس و مسـؤول با
اسـتدالل و منطـق بـه میدان کار وارد شـود نه بـا زور و قلـدری .البته ممکن
اسـت با زور و تحمیل تشـکل به وجود بیاید اما به قول شـیخالرئیس بوعلی
سـینا رحمه اهلل چنین نظمی دوام و اسـتمرار نخواهد داشـت .شما اگر سنگی
را بـه وسـیله زور و نیـروی بـازو بـه طرف بـاال پرتـاب کردید ،آن سـنگ به
انـدازه زور و بـازوی شـما باال خواهد رفـت و بیش از آن ادامـه نخواهد یافت،
و سـرانجام بـه طـرف پاییـن خواهد آمد .طبـق فرموده قـرآن ،اگر پـدر ،مادر
و رئیسـی بخواهد نظرش را بر زیر دسـتانش تحمیل کند نه تنها پیشـرفتی
نـدارد کـه آنـان را عقـدهای بار خواهـد آورد .لـذا اگر تندخویی و خشـونت به
میـان آمـد انسـان بـه جـای گرفتن نتیجـه مثبت ،با سـرعت تمام به سـوی
ضدمطلوب خـود میرود.
پرهیز از تندخویی
رئیـس تندخو و نامهربان ،گذشـته از این که در مسـند مدیریـت ناموفق بوده
و شکسـت میخورد ،مصیبت فشـار قبر را نیـز برای خود خریده اسـت .معاذ،
جـوان پـاک و خوبـی اسـت ،جبهه رفتـه و بـرای اسلام پیکارهای فـراوان
نموده اسـت ،زمانی که از دنیا رفت فرشـتگان به قدری در تشـییع جنازهاش
شـرکت نمودهانـد که پیغمبـر فرمود :زمین در تشـییع معـاذ از مالئکه پر
شـده اسـت .رسـول گرامی اسالم در تشییع و غسـل و کفنش شرکت کردند،
و بـا دسـت مبـارک خـود بـر قبر گذاشـتند ،امـا زمانی که قبـر را بـا خاک پر
نمـوده و روی آن را پوشـانیدند ،پیامبـر رو بـه اصحـاب کـرده و فرمودند :قبر
چنـان فشـاری بـه معـاذ داد کـه اسـتخوانهای سـینهاش در هم شکسـت،
اصحـاب تعجـب کردند و پرسـیدند :یا رسـولاهلل! معاذ که انسـان خوبی بود.
پیامبـر فرمـود :آری! آدم خوبـی بـود ،بهشـت هم مـیرود ،اما در خانـه با زیر
دسـتانش رفتار تنـدی داشـت و تندخو بود.
سعه صدر
دریادلـی و سـعه صـدر ،از صفـات الزم یک مدیر اسـت .بـا این ابزار اسـت که
مسـؤوالن و مدیـران میتواننـد بـا حـوادث رو به رو شـوند و مشـکالت مردم
را درک کننـد .از همیـن روسـت کـه امیرالمؤمنین علی فرمود :آلة الریاسـة
سـعة الصدر؛ ابزار ریاسـت ،سـعه صدر اسـت .مسـؤول و رئیـس ،در اثـر زیادی
اربـاب رجـوع و سـختی کار ،و بـد بـودن افـراد زیـر دسـت هرچه که خسـته و
عصبانـی باشـد بـاز نمیتوانـد بداخالقـی کنـد و از مـرز اعتـدال خارج شـود و

برخورد خشـن و نامناسـب با ارباب رجوع داشـته باشـد و در نتیجه ،کار خوب و
خدمات گذشـتهاش را حبط و نابود کند .عزیزان! به خاطر داشـتن میز ریاسـت
یـا معاونـت ،مغرور نشـوید و خـود را گم نکنیـد ،این عنوانها همه هیچ اسـت.
قاطعیت
انسـان وقتـی شـرح زندگـی افـرادی کـه در دنیـا پیـروز و موفـق بودهانـد را
میشـنود و یـا دربـاره آنـان مطالعـه میکنـد بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه
پیـروزی و موفقیـت این گروه ،مرهون قاطعیت آنان اسـت .منظور از قاطعیت
تشـخیص وظیفه ،تشـخیص راه رسـیدن به هدف ،جدیت در گفتـار و ایمان
بـه پـروردگار عالم اسـت ،اگر کسـی ایـن چهار صفـت را دارا باشـد قاطعیت
دارد .بنابرایـن ،اگـر کسـی بخواهـد کاری انجام دهـد و به هدف برسـد ،ابتدا
باید هدف را در نظر بگیرد و آن را به خوبی تشـخیص بدهد ،سـپس راه آن را
بیابـد و بدانـد کـه از چه راهـی رفت .در مرتبه سـوم باید در گفتـار خود جدی
باشـد؛ یعنـی گفتـار و کـردارش با هـم بخواند و تنها شـعار نباشـد .در مرحله
چهـارم  -و بلکـه بایـد گفـت قبـل از همه اینها  -امید به خدا داشـته باشـد
و او را پناه و پشـتیبان خـود بداند.
صبر و استقامت
یکی دیگر از شـرایط مدیر و مسـؤول ،صبر و اسـتقامت اسـت .باید بدانیم که
در دنیا مشـکل فراوان اسـت ،و هیچ کس بیمشـکل و گرفتاری نیسـت .دنیا
را بلا و گرفتـاری احاطـه کـرده اسـت .امیرالمومنین میفرمایـد :دنیا با بال
و مصیبـت ،پیچیـده شـده اسـت.همان طور کـه اگر انسـانی در آب باشـد ،آب
محیـط بر اوسـت .انسـان نیـز در دنیا به وسـیله گرفتاری و مصیبتهـا احاطه
شـده اسـت و تنها چیزی که هسـت این که مشـکلها بزرگ و کوچک بوده
و انـواع مختلـف دارد .امـروز به رنگی اسـت و فـردا به رنگ دیگـر .ما باید قبل
از هـر چیـز درک کنیـم کـه :زندگی همـراه بـا مشـکالت اسـت .در اداره و در
اجتمـاع با سـختیها و گرفتاریهـای متعدد روبـ ه رو خواهیم بـود و باید آنها
را یکی پس از دیگری حل کنیم ،و بر موجها سـوار شـده ،آنها را پشـت سـر
بگذاریـم؛ نـه آن که تسـلیم امواج شـده و خـود را به امواج بسـپاریم .همچنین
بایـد بدانیـم که :رسـیدن به موفقیت و کمال ،مرهون مشـکالت اسـت؛ و تنها
بدیـن وسـیله میتوان بـه هدف رسـید .اگر بیصبـری و ضعف از خود نشـان
دهـی ،بـه جایی نمیرسـی ،اگر زحمت  23سـاله پیغمبر اکرم نبـود صدای
اسلام به جایی نمی رسـید .اگر صبر و اسـتقامت شـیعه نبود ،والیت و فقاهت
هماننـد امـروز سـربلند نمیشـد.مردم ایـران در اثـر صبر و اسـتقامت و تحمل
ناگواریهـا بـود که توانسـتند انقالب اسلامی را به پیروزی برسـانند .بنابراین،
شـما مسـؤوالن ،مدیران و کارمندان و کارکنان عزیز اداره و سـازمانها که حل
مشـکل و گرفتاری جامعه به دسـت شما اسـت ،صبر و استقامت داشته باشید،
اربـاب رجوع را از خود و انقالب نرنجانید ،درسـت اسـت که توقعـات بیجا زیاد
اسـت و کمبودها فراوان و راضی کردن مردم کاری مشـکل اسـت اما چه باید
کـرد؟ اربـاب رجوع مقصر نیسـت .چرا که گرفتار اسـت ،تو هم مقصر نیسـتی
چـرا کـه بیـش از ایـن در اختیـارت نیسـت ،مسـؤوالن باالتر از تـو هم مقصر
نیسـتند ،چـرا کـه آنـان نیز تمـام تلاش را میکنند؛ حـرف این اسـت که اگر
اربـاب رجـوع به خواسـتهاش نمیرسـد الاقل فحـش هم نشـود ،با عصبانیت
و خشـونت بـا او برخـورد نشـود ،بلکه با خـوش رویـی و منطق قانع شـود و با
رضایـت از نزد تو برگـردد.19
 -19منبع :آیتاهلل مظاهری ،اخالق در اداره
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پيامبرومديريتمخالفان
مصطفیبيگمحمدی

بـر اسـاس رفتـار و ُکنشهای هر فرد میتـوان ارزشها و اهداف او را شـناخت.
پیامبـران االهی ،برترین انسـانهای دوران خود بودهاند که رفتارهای سـنجیده
و سـودآوری برای انسـانها داشـتهاند .پیامبر گرامی اسلام جایگاه ویژهای
غیرمسلمان
در میان پیامبران دارد و شـناخت ایشـان برای هر انسان مسلمان و
ِ
بزرگاندیـش که خواسـتار رشـد و تعالی باشـد ،ضـرورت دارد .بهتریـن روش،
شـناخت رفتاری ایشـان اسـت .پیامبر اسلام در هر بُرهه تاریخی ،با توجه
بـه نیاز جامعه ،راهبردی را با هدف رسـاندن انسـانها به سـعادت تبییـن و اجرا
نداری اسـت .یکـی از مواردی
میکردنـد .بیگمان ،سـعادت انسـان در گرو دی 
کـه باید در رفتارشناسـی پیامبر گرامی اسلام به صورت جـدی مورد توجه
قرار گیرد ،چگونگی رفتار ایشـان با دشـمنان خداوند اسـت .پیامبر اعظم با
دشـمنان دین ،برخوردی درجهبندیشـده داشـت و انعکاس رفتارشان بر اساس
شـدت عمـل آنها میبـود؛ بدینگونـه که به مقدار دشـمنی و شـقاوت طرف
یـا افـراد مقابـل که به ضرر اسلام و مسـلمین بوده ،برخـورد را نرم یا سـخت
و سـختتر میکردند .برخورد سـخت و قتال در اسلام ،سیاسـت همیشـگی
و کلـی نیسـت بلکـه راهبـردی بـرای بـه سـعادت رسـاندن جامعه اسـت ،به
گونهای که اگر این راهبرد نهایی نباشـد ،سـعادت جامعه بر اسـاس نیرنگها و

تهدیدهای دشـمنان مختل خواهد شـد .متاسفانه نسـبت به راهبرد سخت ،که
آخریـن چـاره و درمـان اجتماعی در اسلام ،برای جلوگیری از فسـاد و هالکت
جامعـه اسـت ،نگاه بدبینانه وجـود دارد .خداوند در قـران کریم از این نگاه چنین
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ـون»1؛ بـر شـما كارزار واجـب شـده اسـت ،در حالـى كه براى شـما ناگوار
تَ ْعلَ ُم َ
اسـت .و بسـا چیـزى را خـوش نمىدارید و آن براى شـما خوب اسـت ،و بسـا
چیـزى را دوسـت مىداریـد و آن بـراى شـما بـد اسـت ،و خـدا مىداند و شـما
نمىدانید.
نبایسـتی فرامـوش کـرد که خداونـد مهربان بر اسـاس حکمت و بـرای تعالی
بشـریت ،به پیامبران و اوصیای ایشـان که منعکسکننده رحمانیت و رحیمیت
پـروردگار هسـتند ،امـر به جنگ و قِتـال میکند.
فلسفه جنگ و قتال با ک ّفار در نگاه عالمه طباطبایی:
چـرا جنگیـدن و قتال بر مؤمنین كره و گـران بوده؟ دو صورت میتواند داشـته
 . 1بقره216 ،

باشـد .وجـه اول :از ایـن جهـت كـه در جنـگ جانهـا در خطر قـرار مىگیرد.
حداقـل خسـتگى و كوفتگـى دارد و ضررهـاى مالـى به بـار مـىآورد ،و امنیت
و ارزانـى ارزاق و آسـایش را سـلب مىكنـد .از ایـن قبیـل ناراحتىها كـه مورد
كراهـت انسـان در زندگـى اجتماعـى اسـت بـه دنبـال دارد .آرى! اینگونـه
نامالیمـات طبعـا بر مؤمنین هم شـاق اسـت.
وجـه دوم :مؤمنیـن بـه تربیـت قـرآن بـار آمدهانـد ،و عـرق شـفقت و رحمت
بـر تمامـى مخلوقـات در آنـان شـدیدتر از دیگران اسـت .تربیتشـدگان قرآن
حتـى از آزار یـك مورچـه هـم پرهیـز دارند .نسـبت بـه همه خالیـق رأفت و
مهربانـی دارنـد ،چنیـن كسـانى البته از جنـگ و خونریـزى كراهـت دارند .هر
چند دشمنانشـان كافران باشـند .بلكه مومنان دوسـت دارند با دشـمنان هم به
مدارا رفتار كنند ،و آمیزشـى دوسـتانه داشـته باشـند .خالصه با عمل نیك و از
راه احسـان آنـان را بـه سـوى خدا دعوت نمـوده ،و به راه رشـد و در تحت لواى
ایمـان بكشـانند .که جان برادران مؤمنشـان به خطر نیفتد و هـم كفّار با حالت
كفـر هالك نشـوند و در نتیجه بـراى ابد بدبخـت نگردند.
.2شمشیر بر اهل ذ ّمه
چـون مؤمنیـن اینگونه فكـر مىكردند ،خداى سـبحان در آیه مـورد بحث به
ون
ایشـان فهمانیـد كه اشـتباه مىكننـد .خدایى كه قانونگـذار حكم قتال اسـت،
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خـوب مىدانـد كـه دعـوت بـه زبـان و عمـل در كفّـارى كـه دچار شـقاوت و
َ
ُ َ َ َ ِّ َ
َ
َ َّ َ َ َ ُ ُ َ
3
ْ
ُ
َ
ون» ؛ با كسـانى كه به خـدا و روز قیامت
خسـران شـدهاند هیـچ اثـرى نـدارد ،و از بیشتـر آنـان هیچ سـودى عاید دین
ی ْعطـوا ال ِج ْزیـة َع ْ
ـم صاغ ُِر َ
ـن یـ ٍد َو ُه ْ
ایمـان نیاوردهانـد و آنچـه را كه خـدا و پیامبرش حرام
نمىشـود .کفـار نه بـه درد دنیاى كسـى مىخورند ،نه
امـام بـه او فرمودنـد :خداونـد ،كردهانـد حـرام نمىداننـد و بـه دین حـق نمىگرایند
بـه درد آخـرت .پـس اینگونه افراد در جامعه بشـریت
عضـو فاسـدى هسـتند كه فسادشـان به سـایر اعضا محمـد را (در برابر دشـمنان) با پنج بـا آنـان كه بـه آنهـا كتـاب داده شـده(اهل کتـاب)،
هـم سـرایت مىكنـد و هیـچ عالجـى بـه جـز قطع شمشـیر مبعـوث كرد .سـه شمشـیر از بجنگیـد تـا وقتـى كـه جزیـه بدهنـد ،در حالـى كـه
آنهـا عریان اسـت و غالف نمىشـود تا كوچك شـدهاند.
كـردن ،و دور افكنـدن ندارند.
ایـن دو وجـه هر چنـد هـر دو مىتوانند جملـه « َو ُه َو وقتـى كـه جنگ تمام شـود و جنگ تمام هـر كـس از اهـل كتـاب در كشـور اسلامی باشـد،
ـم» را توجیه كننـد ،و لیكن وجـه اول به نظر نمىشـود مگـر اینكـه آفتـاب از مغرب از آنهـا جـز دادن جزیـه و یـا كشتهشـدن پذیرفتـه
ـر ٌه لَ ُك ْ
ُك ْ
بـا آیـات عتـاب مناسـبتر اسـت ،علاوه بـر اینكه طلـوع كنـد و آفتـاب از مغـرب طلـوع نمىشـود .هـر گاه آنهـا جزیـ هدادن را قبـول كننـد،
ـم الْق ُ
تعبیـر در جمله« ُكت َِب َعلَ ُ
ِتال» هم به بیانى كه نمىكنـد مگـر اینكـه همه مـردم در آن اسـیرگرفتن آنها حرام اسـت و اموالشان حرمت دارد و
یك ُ
گذشـت كـه چرا بـه صیغه مجهـول آمـده ،مؤید وجه روز ایمـان مىآورنـد (احتماال اشـاره به مىتوانیـم با آنهـا ازدواج كنیم و هر كـس از آنها در
عصر ظهـور دارد) ،ولـى در آن روز ایمان كشـورى باشـد كه در حال جنگ با مسـلمانان اسـت
اول است.
برخـورد قهرآمیـز پیامبربـا شمشـیر نسـبت بـه كسـى كـه پیـش از آن ایمـان نیـاورده اسیركردنشـان و اموالشـان بـر مـا حالل و نكاحشـان
دشـمنان انـواع مختلفی داشـته اسـت .شـیوه برخورد بـود و یـا در ایمـا ن خـود خیـرى كسـب حـرام اسـت و از آنهـا جـز كشتهشـدن و یـا داخـل
و رفتـار سـخت پیامبر اسالممنشـأ و سـنتی برای نكـرده بـود ،بـه حالـش سـودى ندهـد .شـدن به اسلام پذیرفته نیسـت.
تصمیم دربـاره چگونگی برخورد با دشـمنان در دولت (دو شمشـیر دیگـر) شمشـیرى از آن
علـوی علیهالسلام و مهدوی بود و خواهـد بود .در شمشـیرهاى پنجگانه در غالف اسـت و .3شمشـیر بـر مشـركان عجم(یعنـى تـرك و دیلم و
حدیثـی معروف امام صادق برخـورد پیامبر را با شمشـیر دیگر در غالف است و كشیدن خزر)
ُمعاندیـن اسلام به پنـج روش تقسـیم کردهاند.
خداوند در سوره محمد مىفرماید:
آن بـا دیگـران و حكـم آن با ماسـت.
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ثاق َفإِ َّما َمنًّا بَ ْع ُـد َو إِ َّما ِفدا ًء َحتَّى
مبعوثشدنپیامبر باپنجشمشیر
وه ْم َفشُ ـ ُّدوا الْ َو َ
أَثْخَ ْن ُت ُم ُ
ـر ُب أَ ْوز َارهـا ذل َِك َو لَ ْو یشـا ُء ا ُ
حفـص بـن غیـاث نقـل مىكنـد كـه شـخصى از امـام صـادق دربـاره
ـم َو لك ِْن ل ِْیب ُل َوا بَ ْع َض ُك ْم
ت ََض َ
هلل َالنْ َت َص َر ِم ْن ُه ْ
ـع الْ َح ْ
جنگهاى امیرالمؤمنین پرسـید و سائل از دوستان(شـیعیان)ما بود .امام
ب ِ َب ْعـض»4؛ پـس چـون با كافران روبهرو شـدید گردنهایشـان را بزنیـد و چون
بـا آنها سـخت گرفتید آنها را در بند كشـید و پـس از آن یـا از روى م ّنت و یا
بـه او فرمودنـد :خداوند ،محمد را (در برابر دشـمنان) با پنج شمشـیر مبعوث
كرد .سـه شمشـیر از آنها عریان اسـت و غالف نمىشـود تا وقتى كه جنگ
گرفتن فدیه آزادشـان كنید.
تمـام شـود و جنـگ تمـام نمىشـود مگر اینكـه آفتـاب از مغرب طلـوع كند
منظـور فدیـه گرفتـن و فدیـه دادن میان آنهـا و اهل اسلام اسـت و از اینان
و آفتـاب از مغـرب طلـوع نمىكنـد مگـر اینكـه همـه مـردم در آن روز ایمان
جز كشـته شـدن و یا داخل شـدن به اسلام پذیرفته نیسـت و نكاحشان جایز
مىآورند(احتمـاال اشـاره به عصر ظهـور دارد) ،ولـى در آن روز ایمان كسـى كه
 . 2توبه5 ،
پیـش از آن ایمـان نیـاورده بـود و یا در ایما ن خود خیرى كسـب نكـرده بود ،به
 . 3توبه29 ،
حالش سـودى ندهد( .دو شمشیر دیگر) شمشـیرى از آن شمشیرهاى پنجگانه
 . 4محمد4،
در غلاف اسـت و شمشـیر دیگـر در غالف اسـت و كشـیدن آن با دیگـران و
حكم آن با ماسـت.
شمشیرهاىسهگانهعریان:
 .1شمشیر بر مشركان عرب
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خداونـد مىفرمایـدَ ...« :فا ْق ُ
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الصلا َة َو آتَـ ُوا الزَّكا َة
ـم َو ا ْق ُع ُ
ْاح ُص ُر ُ
ـم كل َم ْر َصـ ٍد فـإِ ْن تابُـوا َو أقا ُموا َّ
ـدوا لَ ُه ْ
وه ْ
2
َفخَ لُّوا َسـبیلَ ُه ْم إِ َّن ا َ
هلل َغفُو ٌر َرحیم» ؛مشـركان را هر كجا یافتید بكشید و آنها
را بگیریـد و محاصـره كنیـد و در هر كمینگاهى براى آنان بنشـینید ،اگر توبه
كردنـد و نمـاز خواندنـد و زكات دادند ،آنها هم برادران دینى شـما خواهند بود.
دربـاره اینهـا جـز شمشـیر و كشـتن و یا داخلشدنشـان بـه اسلام پذیرفته
نمىشـود (و اگـر كشـته شـوند) مـال آنهـا بـه غنیمـت گرفتـه مىشـود و
فرزندانشـان اسـیر مىشـوند به آن صورت كه پیامبر خدا اسـیر گرفت و او
اسـیر گرفـت و عفـو كـرد و از آنهـا فدیه قبـول نمود.
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نیسـت مادامى كـه در دارالحرب قـرار دارند.

نمىكـرد ،زمیـن تبـاه مى ٍشـد ،ولـى خدا بـر جهانیان فضـل و كـرم خویش را
ارزانى مـىدارد.

اما شمشیرهایی كه در لفافه است:
ل بغى و تأویل (یعنى خروجكنندگان بر امام عادل)
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دشـمنان دین اسـت كه مىخواهنـد نور خـدا را خاموش كنند زیـرا اگر جهاد
ـطین» ؛ و اگر دو
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یحِ
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ِ
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ْ
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ِ
ْ ُ َ ُ
َ
َ َ
ُّ ُ
گـروه از مؤمنـان با یكدیگر بجنگند میان آنها صلـح برقرار كنید و اگر یكى بر
نباشـد همـه معابـد دینـى و مشـاعر الهى ویـران گشـته ،عبادات و مناسـك
دیگـرى سـتم كرد با آن گروه سـتم كرده بجنگید تا به فرمان خـدا گردن نهد.
از میـان مـىرود ،لیكـن در عیـن حـال مـراد از دفـع خـدا مـردم را به دسـت
وقتـى ایـن آیـه نازل شـد ،پیامبر خـدا فرمودند :همانا در میان شـما كسـى
یكدیگـری ،اعـم از مسـاله جهـاد اسـت .چون دفـاع مـردم از منافـع حیاتى
وجـود دارد كـه پـس از مـن بـر اسـاس تأویـل خواهـد جنگیـد همانگونه كه
خـود و حفظ اسـتقامت وضع زندگى ،سـ ّنتى اسـت فطـرى كه (چـه این آیه
مـن بـر اسـاس تنزیل جنگیدهام .گفته شـد :او كیسـت یـا رسـول اهلل؟ فرمود:
بفرمایـد و چـه نفرمایـد) در میـان مـردم جریـان دارد .هر چند كه این سـنت
پینهكننـده كفـش و منظـورش امیرالمؤمنین بـود (كه در آن حال مشـغول
فطـرى هـم منتهـى به خداى تعالى مىشـود .اوسـت كـه آدمـى را به چنین
پینـهزدن كفش خود بود) عمار یاسـر در جنگ صفین
روشـى هدایـت كـرده ،چـون مىبینیم كه انسـان را
مىگفـت :سـه بـار زیـر ایـن پرچـم همـراه بـا پیامبر
مانند سـایر موجودات مجهـز به جهـاز و ادوات دفاع
خـدا و خاندانـش جنگیـدهام و این به خدا سـوگند خداونـد بـه خاطـر حفـظ دینـش از نمـوده ،تـا به آسـانى بتواند دشـمن مزاحـم حقش را
كـه چهارمى اسـت ،به خدا سـوگند كه اگر مـا را بزنند خطـر انقـراض بعضـى از مـردم را بـه دفـع دهـد ،و نیـز او را مجهز بـه فكر كرده ،تـا با آن
و ما را به نخلسـتانهاى سـرزمین بحرین برسـانند باز دسـت بعضـى دفـع مىكنـد .اگـر تنهـا بـه فكـر درسـت كردن وسـایل دفـع ،و سلاحهاى
مـا مىدانیـم كـه بـر حقیـم و آنها بـر باطلند .سـیره معابـد را نـام بـرده بـا ایـن كـه اگـر این دفاعى بیفتد ،تا از خود و هر شـأنى از شـؤون زندگى
امیرالمؤمنیـن درباره آنها مانند رفتار پیامبر در فتح دفـاع نباشـد اصل دیـن باقـى نمىماند كه مایه حیات و یا تكمیل حیات و تمامیت سـعادت
مكـه بـا مـردم مكه بـود كـه از آنـان اسـیر نگرفت و تـا چه رسـد بـه معابـد آن؛ بدین جهت او اسـت دفـاع كنـد .دفاع و قتـال آخرین وسـیله بقا
فرمـود :هـر كس در خانـهاش را ببندد و سلاح خود را اسـت كـه معابد مظاهـر دین و شـعائر اسـت .انسـانها وقتـى به آن متوسـل مىشـوند كه
زمیـن بگـذارد و یـا وارد خانه ابو سـفیان شـود در امان و نشـانههاى دیـن اسـت كـه مـردم بـه راههـاى دیگـر به نتیجه نرسـد؛ مانند آخریـن دوا كه
است ،همچنین امیرالمؤمنین در جنگ بصره(جنگ وسـیله آن بـه یـاد دیـن مىافتنـد ،و در همـان داغ كـردن زخـم اسـت .وقتى به سـوزاندن و
جمل) درباره آنها فرمود :فرزندانشـان را اسـیر نكنید و آنها نشسـته احـكام دیـن را مىآموزند بسـتن زخـم متوسـل مىشـوند كـه دواهـاى دیگر
زخمىهایشـان را نكشید و كسـى را كه فرار كرد دنبال و صـورت دیـن را در اذهـان مـردم حفظ نتیجـه ندهـد .چـون در جنـگ و قتـال با دشـمنان
بسـتن بعضى از
نكنیـد و هـر كـس در خانـهاش را ببنـدد و سلاح بر مىكننـد .از ایـن آیـه شـریفه اسـتفاده بشـر ّیت نیـز اقـدام بـه سـوزاندن و
ِ
زمین گـذارد در امان اسـت.
مىشـود كـه در شـرایع سـابق نیز حكم اجـزاى یـا افـراد اجتماع میشـود کـه بین برونـد ،تا
كـه
چنـد
هـر
بـوده
فىالجملـه
دفاعـى
بقیـه نجـات یابنـد .این سـ ّنتى اسـت كـه در جوامع
كیفیـت آن را بیـان نكـرده اسـت.
 .5شمشیرى كه در غالف است
بشـرى جریان دارد و به انسـانها اختصاص نداشـته
همان شمشـیرى اسـت كه بـا آن حکم قصـاص اجرا
اسـت .هـر موجـودى كـه بـه نحـوى شـخصیت و
مىشـود .خداوند مىفرمایـدَ «:و َك َت ْبنا َعلَی ِه ْم فیهـا أَ َّن
اسـتقالل دارد ایـن سـ ّنت را دارد كـه احیانا مشـقت
ال َّنف َْـس بِال َّنفْـس 6»...؛ «نفـس در مقابـل نفس» پس
موقتـى را بـراى راحتـى دائمى تحمل كنـد .مىتوان
كشـیدن آن حـق اولیای مقتـول و حكم آن بر ماسـت.
گفـت كـه در آیه شـریفه به این نكته اشـاره شـده اسـت كه قتال در اسلام
ایـن بود شمشـیرهایى كه خداوند پیامبـرش را با آنها مبعوث كـرد و هر كس
از فروعـات همان سـنتى اسـت فطـرى ،كه در بشـر جارى اسـت .چیزى كه
آنهـا و یـا برخى از آنها و یا شـیوه به كارگیرى آن و یـا احكام آن را انكار كند،
هسـت وقتى همین قتال و دفاع را به خدا نسـبت دهیم آن وقت « َد ْف ُع اهللِ»
بـه آنچه خداوند بر محمد نازل كرده كافر شـده اسـت.
مىشـود و مىگوییـم :خداوند به خاطـر حفظ دینش از خطـر انقراض بعضى
پرسـش اساسـی این اسـت که :اگر قتال و جنگ رخ ندهد و اسلام با دشمنان
از مـردم را بـه دسـت بعضـى دفـع مىكند .اگـر تنها معابـد را نام بـرده با این
خـود فقـط با چهره رحمانی برخورد کنـد ،چه پیش خواهد آمـد؟ در قرآن کریم
كـه اگـر این دفاع نباشـد اصل دیـن باقى نمىماند تا چه رسـد بـه معابد آن؛
به این پرسـش پاسـخ داده شده اسـت .خداوند میفرماید:
بدیـن جهـت اسـت كه معابـد مظاهر دین و شـعائر و نشـانههاى دین اسـت
ض لَف ََس َـدتِ ْ َ
ُ
َ
ض َو لك َِّـن اهلل ذو َف ْض ٍل
« َو لَـ ْو ال َد ْف ُ
كـه مـردم به وسـیله آن بـه یاد دین مىافتنـد ،و در آنها نشسـته احكام دین
ال ْر ُ
َّـاس بَ ْع َض ُه ْم ب ِ َب ْع ٍ
ـع اهللِ الن َ
7
میـن» ؛ ...و اگـر خـدا بعضـى از مردم را به وسـیله بعضـى دیگر دفع
را مىآموزنـد و صـورت دیـن را در اذهـان مـردم حفـظ مىكننـد .از ایـن آیه
َعلَـى الْعالَ َ
شـریفه اسـتفاده مىشـود كه در شـرایع سـابق نیـز حكم دفاعـى فىالجمله
 . 5حجرات9 ،
بـوده هـر چند كـه كیفیـت آن را بیان نكرده اسـت.
حكمت تّشریع حكم قتال و جهاد در نگاه عالمه طباطبایی
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 . 6مائده45،
 . 7بقره251،

روشهايبرخورداميرالمؤمنينبامخالفان،معاندانومخالفانبعدازرحلتحضرترسول

اميرالمؤمنين درمواجههبامخالفان
سعيدسليمی

چکیده
در دوران خالفـت ظاهری امیرالمومنین تا انتهای حکومت کوتاه مدت آن
امام همام پیوسـته مسـلمین گرفتار جنگهای سـنگین داخلی بودند تحمل
ایـن جنگهـا برای کسـانی که بصیـرت نداشـتند ممکن نبود و مشـکالت
زیـادی را بـرای خودشـان و امیرالمومنیـن و حتی تاریخ ایجـاد کردند که
هنـوز مسـلمانان هزینـهی آن بیبصیرتـی را با کشـته و ذبح شـدن پرداخت
میکننـد .امـا عواملی چند باعث ایجاد چنین فضایی شـد تا امیرالمومنین
نتوانـد سـنن رسـول خدا را بـار دیگر احیـاء کند .این نوشـتار تلاش دارد
بعضـی از عوامـل مهـم که در ایـن باره کمتر مـورد توجه قرار گرفتـه را مرور
و بررسـی کند.
اين پرسـش مطرح اسـت كـه رفتار امیرالمومنین بـا منتقدین و مخالفین،
معاندیـن ،منافقیـن و یاغیـان در دوران زمـامداری خود چگونه بوده اسـت .در
مـورد دو دسـته اول یعنـی منتقدین و مخالفین جواب روشـن اسـت نمونهی
بـارز آن دوازده هـزار خـوارج نـادان بودند که نمیفهمیدند ـ بـا وجود هر دلیل
و هـر برهانـی بـاز هـم ـ اهل خطا هسـتند چـون در هر صورت با کسـی در

افتادهانـد کـه او بـا حـق و حق با اوسـت 1.پس امیرالمومنین هشـت هزار
از آنهـا را بـا ارشـاد و روشـنگری از لبـه پرتـکاه جهنم بازگردانیـد و هدایت
فرمـود امـا تکلیـف آنـان که عملا حرف حـق را نپذیرفتنـد و با لجبـازی به
دنبـال تحریـف دیـن و برداشـت دلخـواه و خطرناکـی از اسلام بودنـد را بـا
شمشـیر روشـن سـاخت تا بیش از این پرونده گناهشـان سنگین نشـود .این
جماعـت در حکومـت عدل علی ملحق میشـوند بـه آنان کـه در جمل،
فرقـه عثمانیمذهـب را بنیانگـذاری کردنـد و آنـان که در صفیـن به پیروی
از همیـن مذهـب خدعـه پیراهن عثمان را سـر چـوب کردند و علیـه موال و
ولـی امـر مسـلمین طغیان کردنـد .طغیان علیـه ولی امـر ،مصداق خـروج از
دیـن و خارجـی بـودن و ارتداد اسـت .اصو ًال بـر خالف فقه و احکام شـرعی،
کـه جاهالن ملحق به کفار هسـتند ،در اداره جامعه اسلامی با ایـن دو گروه
دو برخـورد متفـاوت خواهد شـد یکی را با تبلیغ و ارشـاد و دیگـری را با تنبیه
و عتـاب ،تدبيـر مينماينـد .چـون بـر خلاف جاهـل ،کافـر به کسـی گفته
میشـود کـه حجـت بـر او تمـام شـده امـا لجبـازی میکنـد و گاهـی هـم
محـارب اسـت .یعنی علیه مسـلمانان ایجـاد جنگ و تنـش میکند.
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شایسـتگی امیرالمومنین بـه عنوان یک انقالبـی تمامعیار
برای الگو شـدن
البته تشـخیص اینکه چه کسـی را در چه زمانی مورد چگونه برخوردی قرار
دهنـد کاری بس مشـکل اسـت و تنهـا از رهبر بـا بصیرت برمیآیـد و گرنه
ریختـن خـون حتی یـک بیگناه در قرآن کریم بسـیار عظیم شـمرده شـده
اسـت .2و گاهـی همیـن یـک خون ممکن اسـت آن قـدر اثر سـوء در جامعه
بگـذارد کـه همه را نسـبت بـه آن دین و نظـام بدبین کند و تا حد فروپاشـی
پیـش ببـرد .فلذا امیرالمومنیـن در مورد جنگ نهـروان میفرمایند« :فقط
مـن بـودم که چشـم فتنـه را کور کـردم» 3امام علـی یک رهبـر انقالبی
اسـت ،او اشـداء علـی الکفار 4اسـت .او اتکا بـه خداوند دارد و فقـط او را قدرت
مطلـق میدانـد .علـی میتوانسـت بـه سـبک معاویـه بلکـه بـه مراتب
5
قویتـر حکومـت را اداره کنـد چنانچه خـود حضرت به ایـن امر اشـاره دارد
امـا علـی از خـدا و روز قیامـت میترسـد و به دنبـال عوامفریبـی و جمع
کـردن طرفـداران و هـواداران 6و چند صباح ریاسـت بیشتر نیسـت پس این
جاهلان مقدسمـاب را بـه همـان منافقـان زیرک ملحق کـرد و از سـر راه
اسلام ناب برداشـت .حال باید دانسـت که اینها چگونه مسـلمانانی بودند؟
و چـرا آن قـدر بیمعرفـت بودنـد؟ چـرا معتقد بودنـد که میـدان جنگ جای
دیـنداری و دلسـوزی و نمـاز و احکام و این خورده فرمایشـات نیسـت! گویا
اصلا توجیـه نبودند که بـرای اقامه دین و احیاء سـنن پیامبر میجنگیدند
کـه اگـر توجیـه بودنـد نمیپرسـیدند االن در ایـن میـدان جنگ جـای نماز
7
خواندن اسـت!؟
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میزان معرفت مسلمانان در عصر امیرالمومنین
رسـول خدا در طول سـیزده سـال تبلیغ خـود در مکه هرگـز اقدامی برای
جنـگ نکـرد بلکه جهاد دفاعی هم نداشـت .چـون یارانش احـکام جهادی را
نمیدانسـتند و با معارف عالی اسلام در حد مناظره آشـنا نبودند و نسـبت به
حقیقـت اسلام ناب طفل دبسـتانی بودند از آنـان به عنوان مجاهد اسـتفاده
نکـرد حتـی در سـالهای اول هجـرت بـه مدینـه تا ایـن مهم فراهم نشـد؛
آنهـا را بـرای جهـاد علمـی و نظامی به میدان جنگ نفرسـتاد و بـا خود نیز
نبـرد .چـون هر لحظه ممکن بود شـخص مشـرک در وسـط میـدان جنگ
از یک تازه مسـلمان سـواالت سـطح باالی اعتقادی بپرسـد و هدایت شـود
و بـه لشـکر اسلام ملحق شـود و نیز ممکن بـود رعایت نکـردن فقه جهاد،
مـردم طـرف مقابـل را برای همیشـه از اسلام متنفر سـازد پـس هیچ گونه
بیدقتـی از سـوی لشـکر اسلام نباید سـرمیزد که اگـر میزد ماننـد کاری
کـه خالدبنولیـد کرد ،بر پیامبـر الزم بود بالفاصله برای رفع شـبهه و جبران
خطـا اقـدام فرمایـد چنانچـه در آن واقعه بـرای رفع ذهنیت بدی که نسـبت
بـه اسلام نـاب پیـش آمـده بـود ،بالفاصلـه امیرالمومنیـن را فرسـتاد تا
8
اسلام حقیقـی را بـه مردم یمـن معرفی کند و داسـتان آن مشـهور اسـت.
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 تاثیرگذار در نـوع عملکرد امیرالمومنیـن را ميتوان اين
گونه برشمرد:
 -1سـازشکار لـو اهل تعامـل نبودن امیرالمومنین چـون او معصوم بود و
قـول و فعـل و تقریـر 9او بـه منزله تایید شـخص یـا عملکرد افـرادی بود که
بعدهـا در اداره جامعـه اسلامی مورد الگو قـرار میگرفتند پس عـدم برخورد
مشکلسـاز میشـد حتـی تقیه هم جا نداشـت چـون امر تشـکیل حکومت

اسلامی بدعت نمـاز تراویح به جماعـت! 10نبود که امیرالمومنیـن از کنار
آن بگـذرد و برخـورد بـا آن را به مجال دیگر بسـپارد .اصوال امیرالمومنین
بـه کسـی نان قـرض نمیداد تا بعـد جبران کنـد .ای کاش مـردم زمانهای
مختلـف متوجـه میشـدند که ایجـاد حکومت اسلامی تا چه انـدازه اهمیت
دارد تـا بـرای برپایـی حاکمیت اسلام از هیچ هزینهای دریـغ نمیکردند.
 -2خطـر روم شـرقی بـه عنوان یکـی از ابرقدرتهای زمانه که خـود را برای
حملـه بـه ممالک اسلامی آمـاده میکـرد 11و احتمـال ملحق شـدن معاویه
بـه او بـرای نابـودی اسلام میرفـت و قـرار بـود امیرالمومنیـن با چنين
مسـتکبرینی برخـورد كنـد اما بـا توجه به شـرایطی که برای امام حسـن
ایجـاد شـد امـام بـا هدنـه 12کامال خالفـت را بـه معاویـه واگذار کـرد تا
معاویه با پادشـاه روم علیه اسلام هم پیمان نشـود و صورت ظاهری اسلام
باقـی بمانـد که البته معاویه با آن پادشـاه که ادعای کدخدایی داشـت بر سـر
میـز مذاکـره نشسـت و با پرداخـت مبلغی هنگفت بـه عنوان بـاج! مصالحه
کرد.
 -3جنگهـای داخلـی بـا مسـلماننماها روحیـة یـاران بیبصیـرت
امیرالمومنیـن را تـا آن جـا تضعیـف میکـرد که علیـه او قیـام میکردند
و او را بـه توبـه فـرا میخواندنـد 13بلکـه حضـرت را سـرزنش میکردنـد بـه
اینکـه :چـرا در ایمـان معاویه شـک دارد!؟ فکر کنید که یک لشـگر باطل از
خود مسـلمین برابر با لشـگر حق ،در بدنه اسلام وجود داشـته باشـد و مانع
جـدی بـرای تحقق برنامهها باشـد چه اتفاقـی خواهد افتاد؟ طبیعتـ ًا جنگ و
خونریـزی داخلـی بـه مراتـب از جنـگ بـا کفـار خارجی بدتر اسـت.
 -4قتلهـای امیرالمومنیـن از اجـداد مشـرک امـوی و غیرامـوی کـه در
مالقـات صعصعهبنصوحـان با حضرت در بسـتر شـهادت ،خـود حضرت به
آن موضـوع اشـاره فرمـود 14و نیـز در جواب نامـهای که به معاویه نوشـت به
ایـن موضـوع تصریح فرمـود 15اضافه بر این قتلها کشـتگان جمل و صفین
و نهـروان که نزدیک صد و پنجاه هزار نفر میشـدند کینه علـی را در دل
جنگافـروزان شـدیدتر کـرد تاحدی که حضـرت را در محراب شـهید کردند
و قبـر آن حضـرت تا عصـر امام صادق( حدود صد سـال) مخفـی بود 16تا
از جسـارت و نبـش قبر مبغضین آن حضـرت ،مصون بماند.
 -5حداقـل بیسـت سـال تبلیغات بنیامیـه علیه بنیهاشـم در شـام از زمان
خلیفـه دوم تـا آغاز خالفـت امیرالمومنین که البته تا زمـان انقراض دولت
امـوی ادامـه داشـت و به طور خاص تمرکز آن ،حـول محور امیرالمومنین
و بسـتگان او بـود ایـن کینـهورزی توسـط بنیالعبـاس ادامه پیدا کـرد و قتل
عام عباسـیان از طالبییـن(اوالد ابوطالب) موجب شـد کتابهایی نظیر مقاتل
الطالبییـن 17یا مقاتل کربال و مانند آن نوشـته شـود.
 -6پدیـده آقازادههـا کـه هرکـدام بـه لطایفالحیل خـود را اهـل بیت پیامبر
میخواندنـد و بـا فریـب عوام غریبه با اسلام ،اهلبیتهای جعلـی را به مردم
قالـب میکردنـد بـرای این بخـش نیاز به توضیح مفصل هسـت امـا اجما ًال
اشـاره میکنیـم بـه ادعـای شـیخین کـه خـود را بـه دلیل ایـن که پـدر زن
پیامبـر هسـتند از اهل بیت میدانسـتند در حالی که ابوسـفیان و ابولهب هم
پـدر زن پیامبـر بودنـد و ابولهب عموی پیامبر هم بـود و فرزنـدان آنان امثال
عایشـه و عبداهللبنعمـر از ایـن طریق محبوبیت خاصـی در جامعه پیدا کرده
بودنـد و نمونـه دیگـر زبیر پسـر عمه پیامبر و ابنعباس پسـر عمـوی پیامبر
بودنـد و نیز نسـل آنـان ادعا میکردند که اگـر فرزندان ابوطالـب از اهل بیت
هسـتند پـس فرزندان بـرادران و خواهـران ابوطالب مثل عبـاس و صفیه نیز
از اهـل بیـت هسـتند! و نیز معاویه کـه برادر زن پیامبـر بودند خـود را از اهل
بیـت معرفـی میکردنـد .حتـی معاویـه از این طریق خـال المؤمنیـن و یزید

پسـر دایـی مومنان شـد! در خصوص عایشـه اگر چه از امهـات المومنین بود
اما چون آیه تطهیر در شـأن او نازل نشـده بود و در کسـاء پیامبر راه پیدا نکرد
از اهـل بیـت نبـود .بـا این حال بر خلاف دیگر زنـان پیغمبر خـود را و حتی
پـدرش را از اهـل بیت نامیـد و با این ادعا علیه اهـل بیت واقعی جنگ جمل
را راهانـدازی کـرد! بسـیار قابل توجه اسـت که خطبه امام سـجاد در شـام
کاملا معرفـی اهـل بیت واقعـی اسـت .در این خصـوص مسـعودی جریان
18
بسـیار عجیبی را دربـاره حضرت زهـرا و دیگران نقـل میکند.
 -7ثروتهـای بیحـد و حصـر بنیامیه کـه اندوختن و غـارت آن به صورت
عمده در عصر خلیفه دوم شـروع شـد و در عصر خلیفه سـوم شـدت گرفت و
حتـی عثمـان جان خـود را در ایـن راه از دسـت داد .تا آن جا که آن قـدر او را
دفـن نکردنـد تا سـگان پـای او را بردند و خوردنـد 19و اما در مـورد خلیفه اول
چون دوران او دو سـال بیشتر نبود شـاید خبر چشـمگیری در دسـت نباشـد
امـام در عصر خلیفه سـوم که یکـی از بنیامیه بود 20تمام پسـتهای کلیدی
جهان اسلام در دسـت کارگـزاران اموی قـرار گرفت و از ایـن راه ثروتهای
نجومی غیرقابل احصائی به چنگ دشـمنان قسـم خوردهی بنیهاشـم افتاد
دربـاره ثـروت این یقـه سـفیدها ،کتابهای تاریخـی ،گزارشـات هولناکی را
ثبـت و ضبـط کردهاند 21نکته قابـل توجه اینکه در خطبـه اولین روز خالفت
حضـرت امیـر این عبارت که« :اگر پول بیتالمال را حتی کابین زنانشـان
22
کرده باشـند پس خواهم گرفت» مشـهور اسـت.
 -8وجود یهودیان به ظاهر مسـلمان شـده در بین مسـلمین که از مشـاهیر
آنـان میتـوان به اشـعث کندی 23و کعباالحبار اشـاره کـرد این کعباالحبار
در زمـان خلیفـه دوم اظهـار مسـلمانی کـرد و به محض به خالفت رسـیدن
امیرالمومنیـن بـه شـام گریخـت و به معاویه پناهنده شـد .در شـام تحت
نظـارت ایـن یهودیـان و شـاگردان مسـلماننمای آنان تشـکیالت سـازمان
یافتـه جعـل حدیث به صورت بسـیار جدی و رسـمی شـکل گرفـت تا جایی
24
کـه عالمـه امینی تعـداد آنهـا را بالـغ بـر ( )408684حدیث ذکـر میکند
آنـان حتـی قـرآن را طبق دلخواه خود تفسـیر و معنا میکردند کـه خود قرآن
25
بـه این مسـئله تذکـر میدهد.
26
 -9عادی شـدن خلیفهکشی توسـط عثمان که مشـروح آن در نهجالبالغه
آمـده اسـت تا آن زمـان هرگز برای کشـتن خلیفه اجتمـاع نمیکردند و قبح
آن شکسـته نشـده بـود .اما پـس از آن ارزش ایـن جایگاه آن قـدر تنزل پیدا
کـرد کـه هـر بیسـر و پایـی تصمیـم میگرفـت بـرای خلیفـه زمـان خود
قتلگاهی بسازد.
 -10وجـود خـواص بیبصیـرت در بدنـه جبهـهی حق .در این قسـمت فقط
بـه دو نمونـه از آنهـا اشـاره خواهیم کـرد اول ابنعباس پسـر عمـو و امین
امیرالمومنیـن کـه خزانـه را غارت کـرد و در جواب نامههای موال نوشـت
کـه حـق مـن بیشـتر از اینها اسـت! 27بـرادر همین عبـداهلل یعنـی عبیداهلل
بعدهـا به امام حسـن خیانـت کرد و حضرت را به خاطر سـکههای معاویه
رهـا کـرد و گریخـت! دوم سـلیمانبنصرد خزاعـی کوفی بود کـه در جنگ
جمـل حضـرت را یـاری نکرد و در صلح با معاویه امام حسـن را سـرزنش
کـرد و در کربلا در منـزل بـود ولـی نیامـد امـا بعدها یکـی از روسـای قیام
توابین شد!
علی مظهر عدل خدا و نفس نفیس پیامبر
این عوامل بزرگ و نیز عوامل کوچکتر ،شرایط کار را برای امیرالمومنین

کـه میخواسـت اسلام دفـن شـده را نبش قبر کند و شـوک حیاتبخشـی
بـه «اسلام نیمهجان» یـا به عبـارت دیگر «محتضر» بدهد ،بسـیار دشـوار

میکـرد .امیرالمومنینـی کـه به «هـدف وسـیله را توجیه میکنـد!» اعتقادی
نداشـت در جریـان مالقات با ابنملجم پیش از شـب نوزدهم همـواره فرمود:
«مـن حیـات او را اراده میکنـم و او قتـل مـن را» 28و وقتی به حضرت گفتند
کـه او را بکـش بـه جای اسـتفاده از طناب پنج وجبـی 29فرمـود «او که هنوز
جرمـی مرتکب نشـده چگونه مـن او را قصاص پیش از جنایت کنـم؟ 30و در
ایـن بـاره کتابی هم تالیف شـده اسـت 31.و نیز در جنگ جمل که عایشـه به
کینـهی قیـام فاطمه علیه خلیفـه وقت  -که پدر عایشـه بـود  -قیام کرد
علـی او را فقـط از همسـری پیامبر طلاق داد 32و دیگـر از او انتقام نگرفت با
این حال آن اول مظلوم عالم 33و آن شـهید تنها 34را با شـایعه و تبلیغات جالد
معرفـی کردنـد و عجیـب این جاسـت کـه آن امام رئـوف عطـوف را تندرو و
خشـونتطلب و ...بـه تاریخ شناسـاندند تا حدی که هشـتاد سـال 35خاص و
عـام دهـان آلـودهی خود را به لعن و سـب کسـی بـاز کردند که قـرآن کریم
او را نفـس نفیـس پیامبـر معرفـی کـرده بـود 36آیـا آن امام غریب قـدار و
خونریـز بـود؟ آیا تشـنهی قدرت بود یا شـیفته خدمـت؟ آیـا آزار آن حضرت
بـه یـک مورچـه رسـید؟ 37آن حضـرت فراریـان جنـگ جمـل را بـر خالف
38
صفیـن رها میکـرد تا فـرار کنند.
نتیجهگیری:
پـس از رسـول خـدا مسـلمانانی کـه از سـر ناچـاری و از باب تنهـا گزینة
نجاتبخـش برای بیعت به سـمت امیرالمومنیـن خروش آوردنـد ،عمدت ًا
دنیاطلبانی بودند که درد دین نداشـتند و از آن بدتر ،اص ً
ال معرفت و شـناختی
از دیـن مبیـن و اسلام نـاب نداشـتند .از طرفـی پسمانـده خرابکاریهای
زمـامداران قبلـی کار را سـخت کـرده بـود آنـان چنـان مـردم را بـه سـمت
جاهلیـت بـرده بودنـد کـه مـردم تازهمسـلمان ،بیدینـی محـض ناکثیـن و
مارقیـن و قاسـطین را اسلام محـض میدانسـتند و علی که خـود تمام
اسلام بـود را تکفیـر میکردنـد و بـر امیرالمومنیـن فرض بود کـه در آن
مـدت کوتـاه پنج سـاله تمـام عقایـد و سـنن پیامبر اعظـم را یک بـار دیگر
احیـا کنـد چـرا کـه ایـن فرصـت پـس از او تـا امـام دوازدهـم بـرای احدی
فراهم نمیشـد .پس امیرالمومنین در همان مدت کوتاه مسـلماننماهای
تکفیـری را بـه صـورت علنـی از بیـن بـرد تـا همه بدانند که مسـیر اسلام
نـاب صـدو هشـتاد درجه با اسلام فعلی تغییر پیـدا کرده اسـت و اگر همین
امـر بسـیار مشـکل و دشـوار از طـرف او بـه عنـوان نفس پیامبـر صورت
نمیگرفـت بـه هیچ عنـوان تصویر صحیحـی از اسلام ناب بـرای آیندگان
منعکس نمیشـد.
پینوشتها:
« .1رسـول خـدا فرمودنـد :علـی مـع الحـق و الحق مـع علـی( ،».امالی صدوق مجلـس ،20
حدیـث  ،1ص .)144
 .2در سـوره مائـده آیـه  32میفرماینـد« :هرکـس شـخصی را بـه نا حـق و یا بیآنکه فسـاد
و فتنـهای در روی زمیـن کـرده باشـد بکشـد ،مثل آن باشـد که همه مردم را کشـته اسـت».
 . .3ابتدای خطبه  93نهجالبالغه.
 .4فتح آیه « :29محمد رسـولاهلل و کسـانی که با او هسـتند بر کافران بسـیار دل سـخت و
با یکدیگر بسیار مشـفق و مهربانند.»...
 .5خطبـه  200نهجالبالغـه و در خطبـه  126ایـن نـوع از سیاسـت را مورد نکوهش قـرار داده
است.
 .6حضـرت در خطبـه  41میفرماینـد ...« :در زمانـی به وجود آمدهایم که بیشـتر مردم خیانت
و حیلهگـری را کیاسـت و عقـل میشـمارند ،و نادانـان آنهـا را اهل تدبیـر میخوانند ،چگونه
فکر میکننـد؟.»...
 .7تذکره الصالﺓ صفحههای .44-43
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 .8فروغ ابدیت ،ص .824
 .9تقریـر یعنی کسـی عملـی را نزد معصومی انجام دهد یا مطلبی بگوید و معصوم با سـکوت
خود آن را تایید کند .البته اگر در شـرایط تقیه و مانند آن نباشـد گفتنی اسـت تقریر عالم مانند
تقریر معصوم حجت شـرعی نیست.
 .10تهذیب االحکام ،جلد  ،3صفحه  ،7حدیث 227؛ بحاراالنوار ،جلد  ،43صفحه .181
 .11یعقوبی در جلد  2صفحه  144مینویسـد :هنگام بازگشـت معاویه به شـام (پس از صلح)
به او گزارشـی رسـید که امپراتور روم شـرقی (بیزانس) با سـپاهی عظیم برای حمله به کشـور
اسلامی از روم حرکـت کرده اسـت معاویه نیز چـون قدرت مقابله با او را نداشـت با آنان صلح
کـرد و متعهـد شـد یکصد هزار دینـار به دولـت او باج دهد .این سـند تاریخی نشـان می دهد
کـه اگـر جنگ میان امام حسـن و معاویه در میگرفت ،پیروز میدان امپراتـوری روم بود در
ایـن بـاره امام باقر به شـخصی که بر صلح امام حسـن ایـراد گرفت ،فرمـود :اگر امام
حسـن ایـن کار را نمیکردند خطر بزرگی به دنبال داشـت (بحاراالنوار ،جلـد  ،44ص .)1
 .12هدنه معنایی شبیه به آتش بس دارد ر.ک :ارشاد مفید ،جلد  ،2ص .13
 .13امام علی اولین مظلوم تاریخ ،ص .281
 .14الفبـای والیـت ،ص 275؛ حضـرت در برتری خود نسـبت به حضرت موسـی فرمود:
«...وقتـی رسـول خدا (صلـیاهلل علیه وآله) از جانـب خدا مأمورم کرد که بـروم در مکه معظمه
بـاالی بـام کعبـه آیـات اول سـوره توبـه را بر کفار قریـش قرائـت نمایم با آنکه کمتر کسـی
بـود کـه بـرادر یـا پدر یا عمـو یا دایی یا یکي از نزدیکانش به دسـت من کشـته نشـده باشـد
بـا ایـن همـه اص ً
ال نترسـیدم و اطاعت امر نمـوده و تنها رفتـم و مأموریت خود را انجـام دادم.
 .15نامـه  10نهجالبالغـه «ای معاویـه! مـن ابوالحسـن قاتـل جـد و بـرادر و دایـی تـو در روز
بدر هسـتم».
 .16منتهیاالمـال ،جلـد ،1ص  391و مفاتیحالجنـان پـس از ذکـر فضیلت زیـارت حضرت و
قبـل از شـروع زیـارات حضرت امیـر (قصه هارون الرشـید).
 .17مقاتل الطالبیین اثر ابوالفرج اصفهانی که توسـط جواد فاضل تحت عنوان کشـته شـدگان
از فرزندان ابوطالب ترجمه شـده است.
 .18مروجالذهـب جلـد  1صفحـه  37مینویسـد...« :از یکـی از اهالـی بغـداد ،مذهـب کسـی را
پرسـیدند :گفت او به زندقه متمایل اسـت او مرجئی و قدری و ناصبی و رافضی اسـت! او دشـمن
معاویـه بـن خطاب اسـت که با علی بـن عاص جنگ کرد!» و باز مینویسـند« :عـدهای از عامه
یدانی؟ گفت پدر فاطمه اسـت همان فاطمه
از یکـی از علمای شـام پرسـیدند درباره علـی چه م 
کـه زن پیامبـر بـود! و خواهـر معاویه و دختر عایشـه بـود! گفتم عاقبت کار علی چه شـد؟ گفت
در جنگ حنین با پیامبر جنگید و کشـته شـد ».و باز مینویسـند« :گروهی از متمکنان و سـران
شـام را پـس از مـرگ حمار به نزد ابوالعباس سـفاح آوردند آنان قسـم خوردنـد که ما تاکنون فکر
میکردیم تنها خویشـاوندان و خاندان پیامبر بنیامیه هسـتند!» و...
 .19الفتوح ،ص .385
 .20عثمان بن عفان بن امیه بن عبد شمس.
 .21دو تاریخ همگون صفحه  25بخشی از این ثروتهای فهرست کرده است.
 .22خطبه  15نهجالبالغه.
 .23او از بـزرگان و افـراد تاثیـر گـذار سـپاه امیرالمومنین بود و با شـبث بـن ربعی و معاویه
همـکاری .تنگاتنگ داشـت او شـوهر ام فـروه خواهر ابوبکر اسـت .ثعالبـی در لطائف المعارف
(فارسـی طبـع آسـتان قـدس رضـوی ص  )121میگویـد :اشـعث یهـودی بود .دختر اشـعث
(جعده) امام حسـن را شـهید کرد .پسـرانش محمد و قیس از فرماندهان قتله کربال بودند
و همین محمد ،مسـلم بنعقیل را تحویل ابنزیاد داد و او بود که مسـلم را از باالی داراالماره
بـه پاییـن افکنـد و او بـود که حجربن عـدی را تحویل زیاد بن ابیه داد تا به شـهادت برسـاند.
و پسـر محمد ،عبدالرحمن همدسـت حجاج بن یوسـف میباشد و در کشـتار شیعیان و سادات
همـکاری داشـت .و حکایت اشـعث یهـودی و جنایتهای او و بسـتگانش فراوان اسـت حتی
خود اشـعث در جریان شـهادت امیرالمومنین از همدسـتان ابنملجم بود...
 .24امام علی اولین مظلوم تاریخ ،ص .355
 .25سـوره آل عمـران آیـه  7میفرمایـد ...« :بـه آنان که در دلشـان میل به باطل اسـت از پی
تشـابه رفتـه تا بـه تأویل کـردن آن آیه در این راه شـبه و فتنهگری پدیـد آرند.»...
 .26در قسـمتی از خطبـه  164نهجالبالغـه بـه عثمـان میفرمایـد« :من تورا به خدا سـوگند
میدهـم نکنـد تـو همان پیشـوای مقتـول این امـت گـردی .چه این کـه پیامبـر همواره
میفرمـود :در ایـن امت پیشـوایی کشـته خواهد شـد کـه پس از آن درهای کشـت و کشـتار
بـه روی آنهـا تـا قیامـت بـاز خواهد گردیـد ،امور ایـن امت را بـر آنها مشـتبه میکند ،فتنه
و فسـاد در میانشـان گسـترش میدهـد تـا آن جـا که حـق را از باطـل تمیز نمیدهنـد ،و به
سـختی در آن فتنـه غوطهور میشـوند و به شـدت در هم آمیخته و فاسـد خواهنـد گردید.»...
 .27اولین مظلوم تاریخ ،ص .310
 .28شبهای پیشاور ،ص .943

 .29اسرار آل محمد ،ص .280
 320 .30داسـتان از معجـزات و کرامـات امام علی به نقل از بصائـر الدرجات صفحه  88حضرت
فرمود :بسـیار عجیب اسـت میگویید که من کسـی را بکشـم که هنوز مر نکشـته است.
 .31علیبـن ابیطالـب صـوت العداله االنسـانیه اثر جورج جرداق مسـیحی ترجمه شـده تحط
عنوان علـی صدای عدالت انسـانیت.
 .32در رابطـه بـا طلاق عایشـه رجوع کنید به کتابهای دسـت گل سـال علی ،جلـد  ،1ص
 416کـه از اثبـاه الهـداه ،جلـد  ،1ص  ،671حدیـث  ،906نقل کرده و نیز سـفینه االبحار چاپ
سـنگی (مـاده طلـق) جلـد  2صفحـه  93که از خود عایشـه این مطلـب را نقل میکنـد و نیز
احتجاج طبرسـی ،جلد  ،2ص .87
 .33در زیـارت پنجـم مذکور در مفاتیحالجنان میخوانیم« :السلام علیک یا ولـی اهلل ،انت اول
مظلـوم و اول من غصب حقه».
 .34شهید تنها صفحه  37-36به نقل از مناقب آل ابیطالب ،جلد  ،2ص 60و تاریخ مدینه دمشق،
جلد  ،42ص  549و کتاب سلیم ،ص  136و شرح االخبار ،جلد  ،2ص  ،466حدیث .815
 1001 .35نکته درباره غدیر ،ص  149و .698
 .36سوره آل عمران آیه ( 61مباهله) ...« :انفسنا و انفسکم.»...
 .37حضـرت در خطبـه  224میفرمایـد« :بـه خـدا اگـر هفت اقلیم جهـان را با تمـام ثروتها
و اندوختههـای آن بـه مـن دهند تا در مقابل پوسـت جـوی از دهان مورچـهای ظالمانه بگیرم
هرگز نخواهـم کرد».
 .38دسـته گل سـال علـی ،ص 177بـه نقـل از تحـف العقول (ترجمـه عطایـی) ،ص  565و
وسـائل الشـیعه ،جلـد  ،11ص  56از امـام هادی نقـل میکند که حضرت امیر ایـن کار را
میکردنـد چـون فراریان جنگ جمل رهبرشـان را از دسـت داده بودنـد و دیگر به دنبال جنگ
نبودنـد امـا فراریـان صفین دوبـاره مداوا و تجهیز میشـدند و باز میگشـتند.
منابع:
قرآن کریم.
شیخ عباس قمی ،مفاتیح الجنان.
سیدرضی ،نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی.
شـیخ عباس قمی ،تتمه المنتهی ،تهران ،شـرکت چاپ و نشـر بینالملل ،1388 ،چ  ،1ترجمه
غالمحسین انصاری.
شیخ صدوق ،امالی ،قم ،انتشارات تذهیب ،چ  ،1386 ،2ترجمه کریم فیضی.
جعفر سبحانی ،فروغ ابدیت ،تهران ،انتشارات دارالتبلیغ اسالمی ،چ.1351 ،3
مرتضی مطهری ،جاذبه و دافعه امام علی ،قم ،دفتر انتشارات صدرا ،چ .1374 ،18
سلیم بن قیس ،اسرار آل محمد ،قم ،نشر معارف اسالمی ،چ  ،1371 ،1ترجمه اسماعیل انصاری.
علیبـن حسـین مسـعودی ،مـروج الذهب ،تهران ،انتشـارات علمـی و فرهنگـی ،چ ،1365 ،3
ترجمه ابوالقاسـم پاینده.
نصربن مزاحم ،وقعه الصفین (پیکارصفین) ،تهران ،انتشـارات و آموزش انقالب اسلامی ،چ،2
 ،1375ترجمه پرویز اتابکی.
مهدی معزالدوله ،تذکرة الصالة ،تهران ،ناشر سید هاشم ذرین 1377 ،ق.
ابن اثیر ،اسدالغابه ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،انتشارات وفاء ،بیروت ،چ  1403 ،2هـ ق.
ابوجعفر طوسی ،تهذیب االحکام ،ت  460هـ ،دارصعب ،بیروت.
احمدابـن اسـحق ،تاریـخ یعقوبـی ،تهـران ،انتشـارات علمـی فرهنگـی ،چ  ،1371 ،6ترجمـه
محمدابراهیـم آیتی.
محمدبن نعمان (شـیخ مفید) ،ارشـاد ،تهران ،دفتر نشـر فرهنگ اسلامی ،چ ،1384 ،7ترجمه
سیدهاشـم رسولی محالتی.
ع عطایی ،اولین مظلوم تاریخ ،مشهد ،انتشارات ندای اسالم ،چ .1375 ،2
رضا جاهد ،الفبای والیت ،مشهد ،انتشارات سنبله ،چ.1388 ،2
شیخ عباس قمی ،منتهی االمال ،قم ،انتشارات مومنین ،چ ،1366 ،4مصحح صادق حسنزاده.
ابناعثـم کوفـی ،الفتـوح ،تهـران .انتشـارات و آمـوزش انقلاب اسلامی ،چ ،1372 ،1ترجمه
محمدبـن احمد مسـتوفیهروی.
محمدعلی رسولی ،مخاطبات النبی لعلی ،انتشارات انصاریان ،چ .1380 ،1
محمدصادق نجمی و هاشم هریسی ،دو تاریخ همگون ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
سلطان الواعظین شیرازی ،شبهای پیشاور ،تهران ،چاپخانه حیدری ،چ  1377 ،3هـ .ق.
احمدبن علی طبرسی ،احتجاج ،تهران ،کتابخانه سنائی ،چ ،3ترجمه حسن مصطفوی.
سیدمحمدرضا حسینی مطلق ،شهید تنها ،قم ،انتشارات کوثر کویر ،چ.1386 ،2
حسن ملکمحمدی 1001 ،نکته درباره غدیر ،قم ،موسسه انتشارات حرم ،چ.1389 ،7
عباس عزیزی 320 ،داستان از معجزات و کرامات امام علی ،قم ،انتشارات سلسله ،چ .1381 ،3
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محمدمهدیمرادی

بهتریـن و کاملتریـن نمونـه حکومـت اسلامی پـس از حکومت پیامبـر اکرم ،حکومـت موالی متقیان علی اسـت .سیاسـت وی،
اشـاره
سیاسـت راسـتین اسلام اسـت و از تعالیم عالی اسلام سرچشـمه میگیرد.
شـاخصهای اخالقـی زمامـداران در آموزههـای وحیانی و سـیره و معـارف ائمه بهویـژه حضرت علـی از جایگاهی بس رفیع برخوردار اسـت؛
تـا آنجـا کـه حضـرت در بسـیاری از نامههای خـود به زمامداران در سرتاسـر قلمـرو حکومت اسلامی با عناوینـی گوناگون ویژگیهای ضـروری را
گوشـزد میکردنـد .ایـن پژوهـش در پی آن اسـت که با اسـتناد به سـیره حضرت علـی بارزتریـن ویژگیها و شـاخصهای اخالقی زمامـداران را
بیان کند.

مقدمه
در تربیـت انسـان و رشـد جامعـه ،عوامـل مختلفـی تأثیرگـذار اسـت که هر
یک به نوعی در شـکلدهی شـخصیت انسـان و چگونگی جامعه نقش ایفا
میکنـد؛ امـا در این میـان اثرگذاری حاکمـان و زمامداران نیز بسـیار اهمیت
دارد .ایـن مهـم هـم در فرضیههـای علـوم اجتماعی و سیاسـی مطرح شـده
اسـت و هم شـواهد تاریخی فراوانـی دارد.
فرضیـه مذکـور بر این مبنا اسـتوار اسـت که اگر حاکمان و مسـؤوالن ،صالح
و متعهـد باشـند ،مـردم نیز به پیـروی از آنان بهتدریج مسـیر صلـح و صالح
را درپیـش میگیرنـد؛ بهعکس ،اگر زمامداران فاسـد و مسـؤوالن قانونگریز
باشـند ،ایـن آفت یا بیمـاری به جامعه نیز سـرایت خواهد کرد و مـردم را هم
به انحراف میکشـاند.

وضعیت خوراک و پوشاک
از جملـه مـوارد اخالقـی ،توجـه به خـوراک و پوشـاک زمامـدار و حکومتیان
اسـت کـه طبـق موازیـن اسلامی بایـد با وضعیت قشـر متوسـط بـه پایین
یکی باشـد.
حضـرت علـی در ایـن بـاره گـوی سـبقت را از همـه ربـوده و خـوراک و
پوشـاکی داشـتهاند کـه هیـچ تهیدسـتی از آن اسـتفاده نمیکـرد.
امـام در پاسـخ «عاصمبنزیـاد» کـه بـه آن حضـرت عـرض کرد :شـما
چـرا بـه خـوراک سـخت و پوشـاک درشـت ،اکتفا نمـودهای و ایـن چنین بر
خـود سـخت گرفتهای؟ فرمـود :وای بر تو! خدای عزوجل بر پیشـوایان عادل
واجـب کرده اسـت که خـود را در ردیـف مردم ضعیف و ناتـوان گیرند ،تا فقر
1
و تنگدسـتی ،فقیـر را از جا بـه در نبرد.
 -1الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص411 :

61

ابنعبـاس میگویـد :روزی بـر امیرمؤمنـان علـی وارد شـدم ،در حالـی
کـه آن حضـرت نعلیـن خـود را پینـه میزد.عـرض کـردم :ارزش این کفش
چیسـت ،تـا آنکـه تو خـود آن را پینـه زنی؟ فرمـود :به خدا قسـم این کفش
نـزد مـن از دنیـای شـما یـا از حکومت شـما محبوبتر اسـت! مگـر این که
2
حقـی را بـر پـا دارم یـا باطلی را دفـع کنم.
علیبنابراهیـم از امـام باقـر روایـت کـرده که آن حضـرت فرمـود :به خدا
سـوگند علی چنـان غذا میخورد و چنان مینشسـت که بـردهای میخورد
و مینشـیند .او دو پیراهـن سـنبالنی میخریـد و بهتریـن آن را برای غالمش
اختیـار میکـرد و هر گاه آسـتین آن از انگشـتانش تجـاوز میکـرد ،آن را قطع
مینمـود و اگـر از کعبـش تجـاوز مینمـود آن را کـم میکـرد ،او پنـج سـال
3
حکومـت کـرد و آجر بـر روی آجـر [برای سـاخت خانهای شـخصی] ننهاد.
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دنیاگریزی
امیرالمؤمنیـن علی در طـول دوران حکومت خود ،به مبارزه با «دنیازدگی»
و «رفاهطلبـی» کـه مسـلمانان بـ ه آن دچـار شـده بودنـد ،پرداخـت و با بیان
جایـگاه واقعـی دنیا ،آنـان را به زهـد و دوری از دنیا و توجـه به آخرت ترغیب
کرد؛ چراکه ریشـه همه مفاسـد و گناهان ،حب دنیاسـت.
برایـن اسـاس هـر عملـی کـه دنیـا و اهـداف و منافـع دنیـوی را بـر آخرت
و سـعادت اخـروی انسـان ترجیـح دهـد ،مـردود اسـت .هیچگونـه هـدف
محـض دنیـوی در سـیره و مشـی حضـرت چـه در زمان خالفـت و چه
در زمـان خانهنشـینی نبـوده و آنچـه برخی بـه اشـتباه از آن به رفـاه دنیوی
تعبیـر میکننـد چیزی جز سـعادت اخروی نبـوده اسـت .در نتیجه هر عملی
کـه بـه سـعادت اخروی انسـان بینجامـد ،پسـندیده و هر عملی که بـه زیان
اخـرویاش انجامـد ،ناپسـند اسـت .ایـن نکتـه در تمـام حوزههـای زندگـی
سیاسـی ،اجتماعـی و فـردی حضـرت حاکم اسـت.
در ایـن بـاره حضـرت علـی میفرماینـد« :دنیـا! از مـن دور شـو کـه
مهـارت بر دوشـت نهاده اسـت گسسـته و مـن از چنگالـت به درجسـتهام و
از ریسـمانهایت رسـته و از لغزشـگاههایت دوری گزیدهام .کجایند مهترانی
کـه به بازیچههای خـود فریبشـان دادی؟ کجایند مردمی که بـا زیورهایت
دام فریـب بـر سرراهشـان نهـادی؟ آنهـا در گورهـا گرفتارنـد و در البهالی
4
لحدها ناپایـدار».
رعایت حدود االهی در سیاست
بُعـد مهـم دیگـری کـه میتواند در زمینه اخالق سیاسـی ،اندیشـه سیاسـی
حضـرت علـی را تبییـن کند ،تأکید وی بـر ضرورت رعایت حـدود االهی
از سـوی حکومـت اسـت .توجـه بـه حـدود االهـی در سیاسـت ،سیاسـت
را بـه طـور کامـل اخالقـی میکنـد و زمامـداران را از توسـل بـه روشهای
غیراخالقـی در پیشـبرد اهـداف سیاسـی بازمـیدارد .امام هدف سیاسـت
را نیـز اجـرای حـدود االهـی میشـمارد .در نتیجه ،برای رسـیدن بـه اهداف
سیاسـی ،زیرپاگذاشـتن حـدود االهـی را بـه هیچ وجـه روا نمیدانـد .طبیعی
اسـت کـه ایـن امر به خودی خـود میتواند زمینـه حاکمیت اخلاق در حوزه
سیاسـت شود.
حضـرت در کار دیـن ،سـختگیر و بیاغمـاض بـود .همین عامـل او را برای
بعضـی از اهل زمانـه تحملناپذیر کـرده بود.
-2منهاج البراعة في شرح نهج البالغة (خوئى) ،ج ،4ص147 :
 -3بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،41ص102 :
 -4انساب األشراف،ج ،2ص 391؛

روزی حضـرت ،قنبـر را امـر کـرد کـه مـردی را حـد بزنـد .قنبر تحـت تاثیر
احساسـات ،سـه تازیانـه اضافـه زد .علـی آن مـرد را وادار کـرد کـه برای
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جبـران آن زیـادی ،قنبـر را سـه تازیانـه بزند.
علی با مشـاهده کوچکتریـن انحراف از نمایندگان و کارگـزاران خویش،
بهشـدت دلتنگ میشـد و با ارسـال نامـهای شـدیداللحن آنـان را به خطای
خویـش متوجه میسـاخت .ایـن نامهها فراوان اسـت.
عدالتخواهی و عدالتمحوری
از دیگـر سیاسـتهای راهبـردی امـام علـی در سـبک زندگـی ایشـان،
عدالتخواهـی و عدالتمحـوری اسـت .همین عنصر نیز بسـیاری را از وی و
حکومتـش دور میکنـد؛ زیـرا اجـرای عدالت در حق خود و خویشـان بسـیار
دشـوار اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه آموزههـای اسلامی تاکیـد دارد که
عدالـت را حتـی در حـق دشـمنان چنان اجرا کنید که به کسـی ظلم نشـود.
رفتـار حضـرت را بـا یکی از شـاعران معروف که نخسـت از یاران ایشـان
بود ،بررسـی میکنیم .نام این شـاعر «نجاشـی » اسـت .وی در جنگ صفین
شـاعر امام بود.
پـس از جنـگ صفیـن هنگامـی کـه در کوفـه بـود در روز اول مـاه رمضـان
بـه شـاعر دیگـری به نـام «ابوسـمال» برخـورد ،او نجاشـی را بـه خانه خود
فراخوانـد و وسوسـهاش کـرد و هر دو باهم به بادهنوشـی پرداختنـد .این خبر
به امام رسـید ،جمعی را فرسـتاد تا آن دو را دسـتگیر کنند .ابوسـمال خود
گریخـت ،ولی نجاشـی گرفتار شـد و او را نـزد امام بردند .امـام فرمود
او را  80تازیانـه زدنـد ،پـس از آن  20تازیانـه بـر آن افزودند.
نجاشـی رو بـه امـام کـرد و گفت :یـا امیرالمؤمنیـن! آنچه به عنـوان حد
بـود ،دانسـتم ،ولی نفهمیـدم  20تازیانـه اضافی بـرای چه بود!
فرمـود :بـرای گسـتاخی تـو نسـبت بـه پـروردگارت و روزه خـوردن در مـاه
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رمضـان.
ایـن سـختگیریها در اجـرای عدالـت نـه فقـط طلحـه و زبیـر و طـارق و
نجاشـی و ...را از وی رنجانیـد بلکـه برادرش عقیلبن ابیطالب و پسـرعمش
عبداهللبنعبـاس را هـم ناخشـنود کرد.
مبنای نگرش اخالقی امیرالمؤمنین به سیاست
در نظـام اخالقـی حضرت علـی غایت نهایی «آخرت» اسـت .هدف تمام
اندیشـهها و افعال امام کسـب سـعادت اخروی و نزدیکی به خداسـت .او
در ایـن زمینـه ذ ّرهای کوتـاه نمیآمـد و غایت اخروی افعال خـود را هیچگاه از
نظـر دور نمیداشـت .در عرصه سیاسـی نیز ،اخالق و سیاسـت امام علی
اخالق و سیاسـتی آخرتگراسـت و به همین دلیل در گسـتره اخالق ،امام
هیچگونه مصالحـهای را نمیپذیرد.
حضـرت تفـاوت خـود با کسـانی چـون معاویه و عمروبـن عـاص را در توجه
خویـش بـه آخرت و غفلـت آنان میدانـد و غافالن از آخـرت نمیتوانند پیرو
حـق باشـند .ایشـان در ایـن بـاره میفرمـود :فرق مـن و عمروبن عـاص در
ایـن اسـت کـه یاد مـرگ نمیگـذارد به فکـر بازی و لهو باشـم و فراموشـی
7
آخـرت نمیگـذارد او حـق را بگوید.
حضرت درباره معاویه میفرمود:
به خدا سـوگند ،معاویه زیرکتر(سیاسـتمدارتر) از من نیسـت ،لیکن شیوه او
 -5کلینی،کافی،ج،۷ص۲۶۰
 -6الغارات ،ج  ،2صص 533-536
 -7نهجالبالغه ،خطبه42

پیمانشـکنی و گنهـکاری اسـت [و برای رسـیدن به هـدف خویش مرتکب
انـواع گناه و خیانت میشـود]؛ و اگر پیمانشـکنی ناپسـند و ناشایسـت نبود،
زیرکتـر از مـن کسـی نبود (مـن در این میـدان نیز سیاسـتمدارترین مردم
بودم) .اما هر پیمانشـکنی گناه اسـت و هر گناهی نوعی کفر .روز رسـتاخیز،
پیمانشـکن را درفشـی اسـت افروخته و او بدان درفش شـناخته .به خدا ،مرا
8
بـا فریـب غافلگیر نتوانند کرد و با سـختگیری ناتوانـم نتوانند.

ایـن فـراز از زندگـی آن حضـرت نشـان میدهـد که او تـا چه میزان خـود را
مسـؤول یتیمـان و فرزندان «شـاهد» میدانسـت ،ولی در عین حـال در کنار
محبـت و انجام مسـؤولیت عاطفی ،مسـائل تربیتی و بازسـازی اخالقی آنان
را نیـز فرامـوش نمیکـرد و میفرمـود :همچنانکـه فرزندان خـود را تربیت
میکنیـد ،یتیمـان را نیـز ادب کنید ،و همانگونـه که در هنگام نیـاز فرزندان
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خویـش را میزنیـد ،از یتیمان نیز غفلـت نکنید.

ممنوعیتتملقگویی
حضـرت از چاپلوسـی و سـتایش و کرنش بیزار بـود ،حتی مدح آمیخته به
تملـق را نیز از عیوب اخالقی میشـمرد و در مقابل رفتـار و گفتار ذلتآمیزی
کـه منافـی بـا عـزت و شـرف انسـانی بـود ،سـکوت نمیکـرد و اگر کسـی
مرتکـب چنیـن عمل غیـر اخالقی میشـد از او انتقـاد میکرد.
روزی یکـی از اصحـاب او را مـدح کـرد ،حضـرت بـه شـدت او را از
ایـن عمـل منع کـرد و در خطبـهای بعد از جنـگ صفین فرمـود :بدانید از
بدتریـن حـاالت زمامـداران ،نزد صالحان ،این اسـت که گمان برده شـود
کـه آنـان فریفتـه تفاخـر گشـته و کارشـان شـکل برتریجویی ،بـه خود
گرفتـه اسـت؛ مـن از ایـن ناراحتـم کـه حتـی در ذهن شـما جـوالن کند
کـه مـن مـدح و سـتایش را دوسـت دارم و از شـنیدن مـدح و ثنا خوشـم
9
میآیـد .مـن چنین نیسـتم.

اصل مساوات؛ اساس حکومت
بعضـی از یـاران امـام پـس از مالحظـه بـذل و بخشـشهای معاویـه به
اطرافیانـش ،بـه امـام گفتنـد :ای امیرمؤمنـان! مردم عمومـا عالقهمند به
دنیـا هسـتند و بـرای آن تالش میکننـد ،اگـر از بیتالمال مقـداری بیشتر
بـه اشـراف عرب و قریش میبخشـیدی ،وضـع بهتر میشـد و پراکندگی به
وجـود نمیآمـد و بهتـر میتوانسـتی در بیـن رعیـت عدالت به خـرج دهی و
سـرانجام بیتالمـال را به طور مسـاوی تقسـیم کنی!
حضـرت هنگامی کـه دید رعایـت مسـاوات در عطایای بیتالمـال مورد
اعتـراض جمعـی از یارانـش قرار گرفته و آن را برخالف سیاسـت دانسـتهاند،
فرمود:آیـا از مـن میخواهیـد که بـرای پیروزی خـود ،از جور و سـتم ،در حق
کسـانی که بـر آنها حکومـت میکنم اسـتمداد جویم؟
بـه خـدا سـوگند تا عمـر من باقـی و شـب و روز برقرار ،و سـتارگان آسـمان
در پـی هـم طلـوع و غروب میکننـد هرگز به چنیـن کاری دسـت نمیزنم.
اگـر امـوال از خـودم بـود ،بـه طور مسـاوی در میـان مردم تقسـیم میکردم،
تـا چـه رسـد به ایـن که این امـوال ،اموال خدا اسـت .آگاه باشـید! بخشـیدن
مـال در غیـر مـوردش تبذیـر و اسـراف اسـت ،ایـن کار ممکن اسـت در دنیا
باعث سـربلندی انجامدهنده آن شـود ولی در آخرت موجب سـرافکندگی وی
یاش مینماید ولی در نزد
خواهد شـد ،احیانا در میان مردم (دنیاپرسـت) گرام 
خـدا خـوارش میسـازد ،هیـچ کس مـال خویـش را در غیرراهی کـه خداوند
فرمـوده مصـرف نکرد و بـه غیر اهلش نسـپرد ،جز این که سـرانجام خداوند
او را از سپاسـگزاری آنان محروم سـاخت و محبتشـان را متوجه دیگری نمود،
پـس اگـر روزی پایـش بلغزد و به کمک آنـان نیازمند گـردد ،بدترین رفیق و
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مالمتکنندهترین دوسـت خواهنـد بود.

کمک به نیازمندان ،ستمدیدگان و طبقات پایین جامعه
بیشتریـن سـفار 
ش حضـرت علـی بـه کارگـزاران خـود دربـاره رعایت
حقـوق طبقات پایین و قشـرهای محروم جامعه بوده اسـت .وصیت علی
بـه مالـک درباره طبقـه فروتر جامعـه از حیث منزلـت اجتماعـی و اقتصادی
چنین اسـت :سـپس طبقه اهل حاجت و مسـکنتاند ،که الزم اسـت عطایا
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و اعانـت و یاری ایشـان.
امیرالمؤمنیـن روزی زنـی را مشـاهده کـرد کـه مشـک آبـی را بـه دوش
گرفتـه و بـا زحمت و مشـقت آن را حمل میکنـد؛ از آن بانو درخواسـت کرد
که ظرف سـنگین آب را در اختیار وی قرار دهد ...علی مشـک را برداشـت
و از احوال زن پرسـش نمود ،معلوم شـد شـوهر وی از سـربازان شـهید اسالم
در رکاب آن حضـرت بـوده اسـت ،و هزینـه زندگی فرزندان شـهید باعث کار
آن زن و آبکشـی بـه خانه دیگران گردیده اسـت.
حضرت سـحرگاه زنبیلی پر از خرما و روغن و آرد و گوشـت ...را به دوش
گرفـت و به خانه مزبـور حمل کرد.
علـی پـس از در زدن و اجـازه گرفتـن به طور ناشـناخته وارد خانه شـد ،و
پیشـنهاد فرمـود زن اجازه دهد یـا او بچهها را به بازی گرفته و مشـغول کند،
و یـا بـه خمیر کـردن و نان پختن بپردازد؛ زن گفت :شـما بچهها را مشـغول
کنیـد ،مـن بـه کار خمیـر کـردن و پختـن نان میپـردازم ،خـدا از تـو راضی
شـود ،و بیـن مـن و «علیبنابیطالـب» حاکـم گردد!
حضـرت علـی مقداری گوشـت را پخت و با خرما و غیـره بر دهان بچهها
گذاشـت ،و هـر بار که لقمـهای را به آنان میخورانید میفرمـود :ای فرزندانم!
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علـی را حالل کنید.
 -8خطبه 200نهجالبالغة (للصبحي صالح) ،ص 318
-9الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،8ص 355
-10تحف العقول ،النص ،ص 132
-11بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،41ص52

نتیجهگیری

در بحث حکومتداری از دیدگاه شـرع مقدس اسلام و سـیره معصومین
و بـه صـورت خاصه سـیره علوی بـه عنوان نمـود بارز حاکمیت اسلام،

نهتنهـا اخلاق اجتماعی بـرای مدیریت ،مورد نیاز اسـت بلکه اخلاق فردی
نیـز در ایـن قضیـه مهم ،اثرگـذار اسـت .امیرالمؤمنیـن در حکومت کوتاه
خـود ،جلـوه بـارز اخالق مداری فـردی و اجتماعی را به نمایش گذاشـتند و با
تأسـی به وحی و سـ ّنت نبـوی ،مدل حاکمیت اسلام را بـرای زمامداران
اسلامی در طـول تاریـخ به یـادگار نهادند .اقتصـاد و فرهنـگ ،از مهمترین
ارکان حکومـتداری زمانـه امیرمؤمنان در رفتار فردی و اجتماعی ایشـان
بـود و بایسـته اسـت تـا حاکمـان و مدیـران نظـام اسلامی آن را در حیطـه
مدیریتی خـود به اجـرا گذارند.

-12وسائل الشيعة ،ج ،21ص 479
 -13حلية األبرار في أحوال محمد و آله األطهار عليهم السالم ،ج ،2ص283
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عللانحرافکارگزاران
از فضایل اخالقی
حميده طرقی اردکانی
رویکـردِ امـام علـی در دوران  5سـالۀ خالفـت و
اشـاره
حکومـتداری ،از جهـات گوناگون ،الگوسـاز اسـت.
حجـت االهـی،
نـگاه سیاسـیِ حضـرت در مقـام امـام معصـوم و ّ
بیانگـر شـیوۀ درسـت برخـورد بـا مسـائل سیاسـی اسـت .قلمرو
گسـترده اسلام در دوران امیرالمؤمنیـن اقتضـا میکـرد ایشـان
کارگـزاران متعـدّ دی بـرای مناطق مختلـف منصوب کنـد .با وجود
ِ
دشـواری راههـای ارتباطـی در آن زمان ،نظارت مسـتقیم بر عملکرد
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کارگـزاران ،همـواره مـدّ نظـر امـام علی بـود .ایشـان در موارد
متعـدّ دی ،راههـای درسـت حکومـتداری را بـه کارگـزارا ِن خود
آموخت ه و در موارد لزوم ،انحراف آنها از شـیوۀ درسـت را آشـکارا
متذ ّکـر شـدهاند .ایـن مقاله به بررسـی برخی علل انحـراف اخالقیِ
کارگـزاران از دیـدگاه امیرالمؤمنیـن میپردازد.

علّت ّاول :دوری از تقوا

تقـوا یکـی از درونمایههـای اصلـی در سـخنان امیرالمؤمنیـن خطـاب
خـاص اسـت .بر این اسـاس،
بـه مـردم بـه طـور عـا ّم و کارگـزاران بـه طور
ّ
بیتقوایـی را میتـوان مهمتریـن عامل انحـراف
اخالقی کارگزاران دانسـت.
ِ
در حکمت  324نهجالبالغه ،یکی از شـیواترین سـخنان حضرت در تاکید بر
تقوا بیان شـده:
ات َفإِ َّن الشَّ ا ِه َد ُه َو الْ َحاك ُِم؛
اتَّقُوا َم َعاصِ َي اهللِ فِي الْخَ لَ َو ِ
از نافرمانى خدا در خلوتها بپرهيزيد؛ زيرا همان كه گواه است ،داورى كند.
در خطبۀ  183نیز میخوانیم:
َفاتَّقُـوا ا َ
هلل الَّ ِـذي أَنْ ُت ْـم ب ِ َع ْينِ ِه َو نَ َواصِ ُ
يك ْم ب ِ َي ِد ِه َو تَ َقلُّ ُب ُك ْم فِي َق ْب َضتِ ِه إِ ْن أَ ْس َـر ْرت ُْم
َ
َّ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ون َح ّق ًا َو َل
ِط
ق
ـ
س
ي
ل
ا
ام
ِر
ك
ه
َظ
ف
ح
ِـك
ل
ذ
ب
ل
ك
و
د
ق
ه
ـ
ب
ت
ك
ـم
ت
ن
ل
ع
أ
ن
َعل َِمـ ُه َو إِ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ِ
َ
َ ً َ
ُْ
ون بَاطِ ال؛
ُي ْثبِ ُت َ
پـس بترسـيد از خدايـى كـه در پيشـگاه او حاضريد ،و اختيار شـما در دسـت
اوسـت ،و همـه حـاالت و حركات شـما را زير نظـر دارد .اگر چيـزى را پنهان
كنيـد مىداند ،و اگر آشـكار كرديد ثبت مىكند؛ براى ثبت اعمال ،فرشـتگان

بزرگـوارى را گمـارده كـه نـه حقّى را فرامـوش ،و نه باطلـى را ثبت مىكنند.
اصل کلّ ِی «در محضر خداوند بـودن» را فراموش
بـر این اسـاس ،حاکمی که ِ
پنهـان خود را از یاد ببـرد ،گا ِم مه ّمی
کنـد و علـم االهی به کارهای آشـکار و
ِ
منفی این انحراف،
در شـروع انحراف
اخالقی خود برداشـته اسـت .پیامدهای ِ
ِ
مصادیـق بسـیاری دارد از جملـه قبول رشـوه ،پارتیبازی ،ترجیـحدادن روابط
توجهی به قشـر ضعیـف و مانند آن.
بـر ضوابـط ،ما ّدی ِ
گرایی افراطی ،بی ّ
داشـتن تقـوا در اخلاق کارگزارانچنان اهمیتی دارد کـه حضرت علی در
نامـۀ معروف خود به مالک اشـتر(نامۀ  53نهجالبالغه) سـفارش به تقـوا را در
صـدر نامه قـرار میدهد:
َ
َ
ْ
َ
ِين َمال ِكَ
ـم اهللِ ال َّر ْح َم ِـن ال َّرح ِ
ب ِ ْس ِ
ِيـر ال ُم ْؤ ِمن َ
ِيـم َهـذا َما أ َم َر ب ِ ِه َع ْبـ ُد اهللِ َعل ٌِّي أم ُ
ـن الْ َحا ِرثِ ْ َ
الشْ ـ َت َر فِي َع ْهـ ِد ِه  ...أَ َم َر ُه ب ِ َت ْق َوى اهللِ َو إِ ْي َثا ِر َطا َعتِـ ِه َو ات َِّبا ِع َما أَ َم َر
بْ َ
ب ِ ِه فِي ِك َتاب ِ ِه م ِْن َف َرائ ِضِ ِه َو ُسـ َننِ ِه الَّتِي َل َي ْس َـع ُد أَ َح ٌد إِ َّل بِات َِّبا ِع َها َو َل َيشْ ـقَ ى
إِ َّل َم َـع ُج ُحو ِد َها َو إِضَ ا َعتِ َها؛
بـه نـام خداوند بخشـنده و مهربان ،ايـن فرمان بنـده خدا علـى اميرمؤمنان،
ث اسـت ،در عهـدى كه بـا او دارد ،هنگامـى كه او
بـه مالك اشـتر پسـر حار 
را بـه فرمانـدارى مصـر برمىگزينـد .او را بـه تـرس از خدا فرمـان مىدهد ،و
اينكـه اطاعـت خدا را بر ديگر كارها مقـ ّدم دارد ،و آنچه در كتـاب خدا آمده،
از واجبـات و سـ ّنتها را پيـروى كند ،دسـتوراتى كه جز با پيروى آن رسـتگار
نخواهـد شـد ،و جز با نشـناختن و ضايعكـردن آن جنايتـكار نخواهد گرديد.
اهمیـت تقوا و خطر شـهوترانی
چنـد سـطر بعد در همیـن نامه ،بـار دیگر بر ّ
تاکید میشـود:
ْ
ْس
ـر نَف َْسـ ُه م َِن الشَّ ـ َه َو ِ
ـر ُه أَ ْن َي ْكسِ َ
َو أَ َم َ
ات َو َي َز َع َهـا ِع ْن َد ال َج َم َحاتِ َفـإِ َّن ال َّنف َ
َّ
السـو ِء إِل َمـا َرح َِم اهلل؛
أَ َّم َار ٌة ب ِ ُّ
و بـه او فرمـان مىدهـد تا نفـس خـود را از پيروى آرزوهـا بـاز دارد ،و هنگام
سركشـى رامـش كند ،كه« :همانا نفس همـواره به بدى وامـىدارد جز آنکه
خدا رحمـت آورد».
نامـۀ  56نهجالبالغـه خطاب به شـریح بن هانی اسـت هنگامی که حضرت
وی را درجایـگاه فرماندۀ سـپاه خود به سـوی شـام حرکت میدهـد .این نامۀ
کوتاه ،دسـتورالعملی اسـت برای تمـا ِم کارگزاران تا با خطرهـای این انحراف
اخالقی یعنی بیتقوایی آشـنا شـوند:
ات َِّـق ا َ
ور َو َل ت َْأ َم ْن َها
هلل فِـي ُك ِّل َص َب ٍ
اح َو َم َسـا ٍء َو خَ ْف َعلَى نَفْسِ َـك ال ُّدن َْيا الْغ َُـر َ
َ
َ
ـم ت َْر َد ْع نَف َْس َ
َ
َ
ـب َمخَ ا َف َة
ل
ن
إ
َّـك
ن
أ
ـم
ل
ع
ا
و
ـال
ِ
ٍ
ـك َع ْن َكثِيـ ٍر ِم َّما تُحِ ُّ
ْ
ْ
ْ
َعلَـى َح َ ْ
ك َْ
ـم ْت ب ِ َ
ال ْهـ َوا ُء إِلَى َكثِي ٍر م َِن الضَّ َر ِر َف ُك ْن ل ِ َنفْسِ َ
ـك َمان ِعـ ًا َرادِع ًا َو
َم ْك ُ
ـرو ٍه َس َ
ِيظـ ِة َواقِم ًا َقامِعا؛ً
ل ِ َن ْز َوت َ
ِـك ِع ْن َد الْ َحف َ
در هـر صبـح و شـام از خـدا بتـرس ،و از فريبـكارى دنيـا بـر نفـس خويش
بيمنـاك بـاش ،و هيـچگاه از دنيـا ايمن مباش ،بـدان كه اگر بـراى چيزهايى
كـه دوسـت مـىدارى ،يا آنچه را كه خوشـايند تو نيسـت ،خـود را بازندارى،
هوسهـا تـو را بـه زيانهـاى فراوانـى خواهند كشـيد ،سـپس نفس خـود را
بـاز دار و از آن نگهبانـى كـن ،و هنـگام خشـم ،بـر نفس خويش شـكننده و
حاكـم باش.
تجملگرایی و دوری از سادهزیستی
علّت دومّ :

رعیت
از نگاه امیرمؤمنان ،کارگزار ،هنگامی میتواند مشـکالت زیردسـتان و ّ
زندگـی خود
را درک و بـرای برطرفکـردن آنهـا تلاش کنـد کـه سـبک
ِ
را بـر
اسـاس همـان افـراد بنا نهد .ایشـان هرگـز کارگـزاری را که بـه دنبال
ِ
ه
انـداز
ی
مهم اسـت که
ای
به
امـر
ایـن
پذیـرد.
نم
اسـت
زرانـدوزی
و
ـل
تج ّم
ّ

ح ّتـی اگـر کارگزار سادهزیسـت باشـد ا ّما بر حسـب اتّفاق ،اقدامـی بر خالف
سادهزیسـتی انجـام دهـد بهصراحـت مورد نکوهـش حضرت قـرار میگیرد.
پذیرش خالفت
توجه این اسـت که امام علـی در بیان دلیـل
ِ
نکتـۀ قابـل ّ
توسـط خـود نیـز بر ایـن امر تاکیـد میکند:
ّ
لـ ْو َل ُح ُضـو ُر الْ َحاضِ ـ ِر َو ق َِيا ُم الْ ُح َّج ِة ب ِ ُو ُجـو ِد النَّاصِ ِر َو َما أَخَ ـ َذ ا ُ
هلل َعلَى الْ ُعلَ َما ِء
أَ َّل ُيقَـا ُّروا َعلَـى ك َِّظ ِـة َظال ٍِم َو َل َسـغَ ِب َم ْظ ُلـو ٍم َ َللْق َْي ُت َح ْبلَ َها َعلَـى غَا ِرب ِ َها َو
لَ َسـق َْي ُت آخ َِر َها ب ِ َ
س أَ َّول ِ َهـا َو َ َللْف َْي ُت ْم ُدن َْيا ُك ْم َهـ ِذ ِه أَ ْز َه َد ِع ْنـدِي م ِْن َعف َْط ِة
ـك ْأ ِ
َع ْن ٍز ؛
سـوگند بـه خدايـى كـه دانه را شـكافت و جـان را آفريـد ،اگر حضور فـراوان
حجت را بـر من تمام نمىكردنـد ،و اگر خداوند
بيعتكننـدگان نبـود ،و ياران ّ
از علمـا پيمـان نگرفتـه بود كه دربرابر شـكمبارگى سـتمگران ،و گرسـنگى
مظلومـان ،سـكوت نكننـد ،مهـار شـتر خالفـت را بـر كوهـان آن انداختـه،
رهايـش مىسـاختم ،و آخـر خالفـت را بـه كاسـه ا ّول آن سـيراب مىكردم،
آنگاه مىديديـد كـه دنياى شـما نـزد من از آب بينـى بزغالـهاى بىارزشتر
اسـت(.نهجالبالغه ،خطبـۀ)3
دالیل لزو ِم سادهزیسـتی
ایشـان در خطبـۀ  209نهجالبالغـه نیـز به یکـی از
ِ
کارگـزاران اشـاره میکند:
َ
َ
َ
إِ َّن ا َ
ْ
َّاس َك ْيلَ
هلل ت ََعالَـى َف َـر َ
ض َعلَى أئ ِ َّم ِة ال َع ْد ِل أ ْن ُي َق ِّد ُروا أنْف َُس ُـه ْم ب ِ َض َع َف ِة الن ِ
َي َت َب َّيغَ بِالْ َفقِي ِر َفق ُْر ُه؛
خداونـد بـر پيشـوايان حـق واجـب كـرده كه خـود را با مـردم ناتوان همسـو
كننـد ،تـا فقـر و ندارى ،تنگدسـت را به هيجان نيـاورد ،و به طغيان نكشـاند.
بـر ایـن اسـاس ،انحـراف کارگـزاران از اصل سادهزیسـتی ،میتوانـد عامل و
انگیـزهای بـرای قیـام مردم ضـد آنها باشـد؛ واقعیتی که به وضـوح در زمان
خالفت عثمان تجربه شـد.
ِ
علّت سوم :استبداد به رأی و دوری از مشورتگرفتن

اهمیت مشورتکردن را به روشنی نشان میدهد:
آیۀ  38سورۀ شوریّ ،
َو أَ ْم ُر ُه ْم شُ ورى بَ ْي َن ُه ْم
ایـن تاکیـد به انـدازهای اسـت که ح ّتی به شـخص رسـول اکرم دسـتور
داده میشـود در بعضـی امـور ،بـا اصحـاب خود مشـورت کند:
َو شا ِو ْر ُه ْم فِي ْ َ
ال ْم ِر (آلعمران)159 ،
صاحبان اندیشـه در تصمیمهای
خودکامگـی در رأی و بـه حسـاب نیـاوردن
ِ
انحراف کارگزاران اسـت .حضرت علی
خرد و کالن ،یکی دیگر از عوامل
ِ
اهمیت مشـورتکردن بـا افـراد بادانش ،به آسیب
شناسـی
ِ
ضمـن تأکیـد بـر ّ
کردن
ت
مشـور
از
را
وی
اشـتر،
مالک
به
خود
نامۀ
در
و
ایـن مقولـه میپـردازد
ِ
بـا چند دسـته از افراد نهـی میکند:
ـورت َِك بَخِ ًيل َي ْعـد ُِل ب ِ َ
ـن الْف َْض ِل َو َيعِـ ُد َك الْ َفق َْر َو
ك َع ِ
َو َل ُت ْد ِخلَ َّـن فِـي َمشُ َ
ـن ْ ُ
ال ُمو ِر َو َل َح ِريص ًا ُي َزيِّ ُن لَ َ
َل َج َبانـ ًا ُي ْض ِعف َ
ك الشَّ َـر َه بِالْ َج ْـور َ ...و أَ ْكث ِْر
ُـك َع ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ـح َعلَ ْي ِه أَ ْم ُر ب ِ َلاد َِك َو
ل
ص
ا
م
يت
ب
ث
ت
ِي
ف
ء
ـا
م
ك
ح
ل
ا
ة
ـ
ق
ا
ن
م
و
ِ
ِ
شَ
َ
ُم َد َار َسـ َة الْ ُعلَ َمـا ِء َ ُ َ
ِْ َ َ َ
ُ َ
َّـاس َق ْبلَك؛َ
إِ َقا َمـ ِة َما ْاسـ َتقَا َم ب ِ ِه الن ُ
بخيـل را در مشـورتكردن دخالـت نده ،كه تـو را از نيكوكارى بازمـىدارد ،و
از تنگدسـتى مىترسـاند .ترسـو را در مشـورتكردن دخالت نده ،كه در انجام
روحيـه تو را سسـت مىكند .حريـص را در مشـورتكردن دخالت نده،
كارهـا ّ
كـه حرص را با سـتمكارى در نظـرت زينت مىدهد ... .با دانشـمندان ،فراوان
گفتوگـو كـن ،و بـا حكيمـان فراوان بحـث كن ،كه مايـه آبادانـى و اصالح
شـهرها ،و برقرارى نظم و قانونى اسـت كه در گذشـته نيز وجود داشـت.
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دوسـتانش نمىپسـندد تو را مددكار نباشـند ،انتخاب كن ،چه
علّتچهارم:نپذیرفتنپنددلسوزان
خوشـايند تو باشـد چه نباشـد.
هیـچ کارگـزاری ،مصون از اشـتباه نیسـت .با این حـال ،یکی
حضـرت علـی در خطبۀ  216از مـردم میخواهد که هرگز
از بهتریـن راه ّ
توجه به
حلهـا بـرای مصونمانـدن از اشـتباهّ ،
حق به وی دوری نکنند:
از مشـورت دادن و گفتن ّ
نصیحـت خیرخواهـان اسـت .کارگزاری کـه خـود را بینیاز از
ِ
ـت فِي
ـور ٍة ب ِ َع ْد ٍل َفإِنِّي لَ ْس ُ
َف َلا ت َُك ُّفوا َع ْـن َمقَالَ ٍة ب ِ َحـقٍّ أَ ْو َمشُ َ
سیاسـی
رویکرد
بـا
افـرادی
سـوی
از
نصیحت(هرچنـد
پنـد و
ِ
ـن َذل َ
ِـن ِف ْعلِـي إِ َّل أَ ْن
ـئ َو َل آ َم ُ
ِـك م ْ
نَفْسِ ـي بِفَـ ْو ِق أَ ْن ُأخْ طِ َ
که
کـرد
خواهد
اصـرار
خـود
های
ه
اشـتبا
بـر
بدانـد
متفـاوت)
ِـي ا ُ
هلل م ِْـن نَفْسِ ـي َما ُهـ َو أَ ْملَ ُ
ك ب ِ ِه ِم ِّنـي َفإِن ََّما أَنَـا َو أَنْ ُت ْم
َي ْكف َ
نتیجـۀ آن ،چیـزی جـز غوطهورتر شـدن در انحـراف نخواهد
ـون ل َِر ٍّب َل َر َّب غ َْي ُر ُه َي ْمل ُِـك ِمنَّا َما َل نَ ْمل ُِك م ِْن
َعبِيـ ٌد َم ْم ُلو ُك َ
بود.
أَنْ ُفسِ ـ َنا َو أَخْ َر َج َنـا ِم َّما ُكنَّا فِيـ ِه إِلَى َما َصلَ ْح َنا َعلَ ْيـ ِه َف َأبْ َدلَ َنا بَ ْع َد

امیرالمؤمنیـن
البالغـه،
ج
نه
53
نامـۀ
در
فـی
معر
ضمـن
ّ
يـر َة بَ ْع َد الْ َع َمی؛
الضَّ َللَ ِـة بِالْ ُه َـدى َو أَ ْع َطانَا الْ َبصِ َ
بدتریـن وزیـران برای یک کارگـزار ،بر این نکته تاکید میکند
پـس ،از گفتـن حق ،يـا مشـورت در عدالت خـوددارى نكنيد؛
کـه کارگزار باید همواره در جسـتوجوی افرادی باشـد که در
زيـرا خـود را برتـر از آن كـه اشـتباه كنـ م 1و از آن ايمن باشـم
بیـان اشـتباههای او ،صریح و بـدون تعارف هسـتند و همواره
نمىدانـم ،مگـر آن كـه خداوند مـرا حفظ فرمايـد .پس همانا
خطاهـای کارگـزار را تذ ّکـر میدهند؛ چه
من و شـما ،بندگان و مملوك پروردگاريم
خوشـایند او باشـد چه نباشد:
در نامــۀ  35نهجالبالغــه ،كـه جـز او پـروردگارى نيسـت .او مالـك
ان ل ْ َِلشْ َـرا ِر َق ْبلَ َ
ك
إِ َّن شَ َّـر ُو َز َرائ َِـك َم ْن َك َ
معرفــی ماسـت و مـا را بـر نفـس خـود اختيـارى
ـن شَ ـ ِر َك ُه ْم فِـي ْالثَـا ِم َف َلا امیرالمؤمنیــن ضمــن ّ
َو ِزيـراً َو َم ْ
بدتریــن وزیــران بــرای یــک نيسـت .مـا را از آنچـه بوديم خـارج کرد
ْ
َ
َ
َـن لَ َ
ـم أ ْعـ َو ُان الث ََم ِة
َي ُكون َّ
ـك ب ِ َطانَ ًة َفإِن َُّه ْ
کارگــزار ،بــر ایــن نکتــه تاکیــد و بدانچـه صلاح مـا بـود درآورد .بـه
َو إِخْ ـ َو ُان َّ
ْـت َوا ِجـ ٌد ِم ْن ُه ْم خَ ْي َر
الظلَ َمـ ِة َو أَن َ
میکنــد کــه کارگــزار بایــد جاى گمراهـى هدايت ،و بـه جاى كورى
ـن لَـ ُه ِم ْث ُ
ـم َو نَفَا ِذهِم
الْخَ لَ ِ
ـف ِم َّم ْ
ـل َآرائ ِ ِه ْ
ْ همــواره در جســتوجوی افــرادی بينايـى بـه ما عطـا فرمود.
َ
ُ
َ
ـس َعل ْيـ ِه ِم ْثـل آصارهِـم و أو َزارهِم و
َو لَ ْي َ
َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ باشــد کــه در بیــان اشــتباههای او ،در حکمـت  347نیز در تعریف چاپلوسـی
ـم ِم َّم ْن لَ ْم ُي َعا ِو ْن َظال ِمـ ًا َعلَى ُظلْ ِم ِه
آثَا ِم ِه ْ
صریــح و بــدون تعــارف هســتند و کـه آفتی اسـت بـرای رویکـرد مـردم به
ِـك أَخَ ُّف َعلَ ْي َ
َو َل آثِمـ ًا َعلَـى إِثْ ِم ِه ُأولَئ َ
ك
همواره خطاهــای کارگــزار را تذکّر کارگـزاران ،میفرمایـد:
ك َم ُعونَ ًة َو أَ ْح َنى َعلَ ْي َ
ـن لَ َ
ك
َمئُونَ ًة َو أَ ْح َس ُ
ـق َو
َاق َملَ ٌ
ِـن ِال ْسـت ِْحق ِ
ـر م َ
ِك میدهنــد؛ چــه خوشــایند او باشــد ال َّث َنـا ُء ب ِ َأ ْك َث َ
ُ
َع ْطفـ ًا َو أَ َق ُّ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ـل لِغ َْي ِرك إِلفـا فاتَّخِ ـذ أولئ
َاق ع ٌِّي أَ ْو َح َسـ ٌد؛
چــه نباشــد.
يـر َع ِ
ـن ِال ْسـت ِْحق ِ
ال َّتقْصِ ُ
اص ًـة ل ِخَ لَ َوات َ
ِـك َو َحف ََلت َ
ُـم لْ َي ُك ْن
خَ َّ
ِـك ث َّ
سـتودن بيـش از آنچـه سـزاوار اسـت
َ
َ
َ
ـق لَ َ
ْ
ك َو
ه
ل
و
ق
أ
ك
د
ـ
ن
ع
ـم
ه
ِ
ـم ب ِ ُم ِّر الْ َح ِّ
ْ
َ
ُ
َ ْ
آث َُر ُ ْ
نوعى چاپلوسـى ،و كمتر از آن ،درماندگى
ك ِم َّمـا َكـ ِر َه ا ُ
ُ
ون ِم ْن َ
هلل ِ َل ْول َِيائ ِ ِه َواقِع ًا
ك
ي
ـا
ِيم
ف
ة
د
ع
ـا
س
م
ً
أَ َقلَّ ُهم ُ َ َ َ َ َ ُ
يا حسـادت اسـت.
ِـك م ِْن َهـ َو َ
َذل َ
َ
ـث َوق َع؛
اك َح ْي ُ
مصانعه یکی از مفاهیمی اسـت که در خطبۀ  216نهجالبالغه
بدترين وزيران تو ،كسـى اسـت كـه پيش از تو وزيـر بدكاران
مطرح شـده .حضرت مردم را از گفتوگو با ایشـان بر اسـاس
بـوده ،و در گناهـان آنـان شـركت داشـته ،پـس مبـادا چنيـن
رویکـرد مصانعـه ،نهـی میکننـد و خطرهـای آن را بـرای
افـرادى محـرم راز تـو باشـند؛ زيـرا آنان يـاوران گنـاهكاران ،و
کارگـزاران یادآور میشـوند:
يارىدهنـدگان سـتمكارانند .تـو بايد جانشـينانى بهتـر از آنان
َو َل تُخَ ال ُِطون ِي بِالْ ُم َصانَ َع ِة َو َل ت َُظنُّوا بِي ْاستِ ْثق ًَال فِي َحقٍّ ق َ
ِيل
داشـته باشـى كـه قـدرت فكـرى امثـال آنهـا را داشـته ،ا ّما
گناهـان و كـردار زشـت آنهـا را نداشـته باشـند :كسـانى كه
 .1مىپرسـند اگـر امـام معصوم اسـت چـرا مىفرمايد خـود را برتر
از آن كـه اشـتباه كنـم نمىدانم؟ دو پاسـخ مطـرح اسـت .ا ّول آن كه
سـتمكارى را بر سـتمى يارى نكرده ،و گناهكارى را در گناهى
امام عليهالسلام فرمود بدون كمك خدا از اشـتباه مصون نمىباشـم
كمك نرسـانده باشـند .هزينه اينگونه از افراد بر تو سـبكتر،
السلام در تمام
كـه خـود اثبـات عصمـت اسـت .دوم -امـام عليـه ّ
و ياريشـان بهتـر ،و مهربانيشـان بيشتـر ،و دوسـتى آنـان با
كارهـاى حكومتـى بـا مشـاوران خـود مشـورت مىكرد ،و بـه رأى
غيـر تـو كمتـر اسـت .آنـان را از خـواص و دوسـتان نزديـك
و نظـر آنهـا عمـل مىكـرد .فرمانـدارى را نصـب مىكـرد و بعدها
و رازداران خـود قـرار ده ،سـپس از ميـان آنـان افـرادى را كـه
مشـخّ ص مىشـد كـه آن شـخص اليق نبـوده ،ايـن گونه نبـود كه
مشـورت نكنـد يـا در همـه جـا از علـم غيب كمـك بگيـرد( .نهج
در حقگويـى از همـه صريحترنـد ،و در آنچـه خـدا بـراى
البالغـه ،ترجمـۀ دشـتی ،ص  ،446پاورقی)

ـاس إِ ْع َظـا ٍم ل ِ َنفْسِ ـي َفإِنَّ ُه َم ِن ْاسـ َت ْثق ََل الْ َحـقَّ أَ ْن
و پوزشخواهـى همـراه باشـد( .نهجالبالغـه ،نامه)53
ل ِـي َو َل الْت َِم َ
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همراهـی کارگـزار با مردم هنگامی تاثیرگذار اسـت که آراسـته
َ
ِ
ِ
َـال لَـ ُه أَ ِو الْ َع ْد ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ َ
َ ْ
امـا مـن از شـما مىخواهـم كـه مـرا بـا سـخنان زيبـاى خود
بـه لطـف ،رحمت و مهربانی باشـد وگرنه آثار منفی آن بیشـتر
مسـتاييد ،تـا از عهـده وظايفى كه نسـبت بـه خدا و شـما دارم
خواهـد بـود .در بخش دیگـری از این نامـه میخوانیم:
برآيـم ،و حقوقى را كه مانده اسـت بپـردازم ،و واجباتى را كه بر
َو أَشْ ـع ِْر َقلْ َبـكَ ال َّر ْح َم َة ل ِل َّر ِع َّي ِة َو الْ َم َح َّب َة لَ ُه ْـم َو اللُّ ْط َف ب ِ ِه ْم َو َل
َـان إِ َّما أَخٌ
عهـده من اسـت و بايد انجـام گيـرد ادا كنم.
ت َُكون ََّن َعلَ ْي ِه ْم َس ُـبع ًا ضَ ا ِريـ ًا َت ْغ َتن ُِم أَ ْكلَ ُه ْم َفإِن َُّه ْم صِ ْنف ِ
ـم ال َّزلَلُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
لـك فِـي ال ِّد ِ
يـن َو إِ َّما نَظِ ٌير لك فِـي الخَ ل ِق َيف ُْرط ِم ْن ُه ُ
ـم الْ ِعلَ ُ
َو تَ ْعـ ِر ُ
علّت پنجم :دوری از مردم
ـل َو ُي ْؤتَى َعلَـى أَ ْيدِي ِه ْم فِي الْ َع ْمـ ِد َو الْخَ َطإِ
ض لَ ُه ُ
َ
ِـن َعفْـ ِو َك َو َصفْحِ َ
َ
ـب َو ت َْرضَ ى
م
ـم
ه
ع
أ
ف
طِ
ك ِم ْث ِ
ـل الَّذِي تُحِ ُّ
ْ ِ ْ ْ
از نـگاه امیرالمؤمنیـن ،کارگزاری که خـود را از مردم پنهان
ـك ا ُ
أَ ْن ُي ْعطِ َي َ
هلل م ِْن َعف ِْـو ِه َو َصفْحِ هِ؛
کنـد به گونـهای که مردم ،امکان گفتگوی مسـتقیم بـا وی را
مهربانـى بـا مـردم را پوشـش دل خويـش قـرار ده ،و بـا همه
نداشـته باشـند دچار انحرافات متع ّددی خواهد شد .یکی از این
دوسـت و مهربـان بـاش .مبادا هرگـز ،چونان حيوان شـكارى
تکبر و خودخواهی اسـت .ارتباط مسـتقیم با
انحرافات اخالقیّ ،
باشـى كه خـوردن آنان را غنيمت دانى؛ زيرا مردم دو دسـتهاند:
فضیلت
مـردم ،عاملی اسـت برای کسـب
ِ
دسـتهاى بـرادر دينـى تـو ،و دسـته ديگر
اخالقی تواضع:
ِ
ً ُ از نــگاه امیرالمؤمنیــن ،هماننـد تـو در آفرينـش مىباشـند .اگـر
َو ْاج َع ْ
ـل ل ِ َذ ِوي الْ َح َاجاتِ ِم ْن َ
ك ق ِْسـما ُتف َِّرغ
ً کارگــزاری کــه خــود را از مــردم گناهـى از آنـان سـر مىزند يـا علّتهايى
لَ ُه ْم فِي ِه شَ ـخْ َص َ
ِس لَ ُه ْم َم ْجلِسـا
ك َو ت َْجل ُ
پنهــان کنــد بــه گونــهای کــه بـر آنـان عـارض مىشـود ،يـا خواسـته و
َّ
َّ
َ
َ
َعا ّمـ ًا َف َت َت َواضَ ُع فِيـ ِه ِلِ الذِي خَ لقَك َو ُت ْقع ُِد
مــردم ،امــکان گفتگــوی مســتقیم ناخواسـته ،اشـتباهى مرتكـب مىگردنـد،
ـم ُج ْنـ َد َك َو أَ ْع َوان َ
َـك م ِْن أَ ْح َراسِ َ
ـك
َع ْن ُه ْ
بــا وی را نداشــته باشــند دچــار آنـان را ببخشـاى و بر آنان آسـان گير ،آن
ك َحتَّـى ُي َكلِّ َم َ
ـرطِ َ
ـك ُم َت َكلِّ ُم ُه ْم غ َْي َر
َو شُ َ
ُ انحرافــات متعـ ّددی خواهــد شــد .گونه كه دوسـت دارى خدا تو را ببخشـايد
ُم َت َت ْعتِ ٍع َفإِنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ـول اهللِ ص َيقُول
ُ یکــی از ایــن انحرافــات اخالقــی ،و بـر تـو آسـان گيرد.
َّس ُأ َّمـ ٌة َل ُيؤْخَ ذ
فِـي غ َْيـ ِر َم ْوطِ ٍن لَ ْن ُتقَـد َ
تکبّــر و خودخواهــی اســت .ارتباط حضـرت علی این نوع برخـورد با مردم
ل َّ
ِيف فِي َها َح ُّق ُه م َِـن الْ َق ِو ِّي غ َْي َر ُم َت َت ْعتِ ٍع
ِلضع ِ
مســتقیم بــا مــردم ،عاملــی اســت را بـا برخـورد پـدر و مـادر بـا فرزندانشـان
ْ
ْ
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ث َّ ْ
ْ
ِ
فضیلــت اخالقــ ِی مقایسـه و تاکیـد میکنـد کارگـزار بایـد
ك بــرای کســب
يـق َو ْ َ
الن ََف َي ْب ُسـطِ ا ُ
هلل َعلَ ْي َ
ـم
الضِّ
َ
َع ْن ُه ُ
همـان نگاهی را به ا ّمت داشـته باشـد که
ـك ثَواب تواضــع.
َ
ْ
َ
َ
ب ِ َذل َ
َ
ِـك أك َنـاف َر ْح َمتِ ِه َو ُيو ِج ْب ل
َ َ
والدیـن بـه فرزنـدان دارند:
َ
َ
َطا َعتِـ ِه ِ َو أ ْعـطِ َمـا أ ْع َط ْي َت َهنِيئـ ًا َو ا ْم َن ْع
ِـن ُأ ُمو ِره ِْم َمـا َي َت َف َّقـ ُد الْ َوال ِ َد ِان
ُـم تَ َف َّق ْـد م ْ
ث َّ
ـال َو إِ ْع َذا ٍر؛
فِـي إِ ْج َم ٍ
ِـن َولَ ِده َِمـا َو َل َي َتفَا َق َم َّن فِي نَفْسِ َ
ـي ٌء َق َّو ْي َت ُه ْم بِـ ِه َو َل
ـك شَ ْ
م ْ
به
كه
ده
اختصـاص
به
را
خـود
وقـت
از
پـس
كسـانى
بخشـى
ـم إِلَى بَ ْذ ِل
ِـر َّن لُ ْطفـ ًا تَ َعا َه ْدت َُه ْم بِـ ِه َو إِ ْن َق َّل َفإِنَّ ُه َداع َِي ٌة لَ ُه ْ
ت َْحق َ
تـو نيـاز دارنـد ،تا شـخصا بـه امـور آنان رسـيدگى كنـى ،و در
ـن َّ
ـن ب ِ َ
يح ِـة لَ َ
ك؛
الظ ِّ
ك َو ُح ْس ِ
النَّصِ َ
مجلـس عمومـى بـا آنـان بنشـين و در برابـر خدايى كـه تو را
پـس در كارهـاى آنان بـه گونهاى بينديش كه پـدرى مهربان
آفريـده فروتـن بـاش ،و سـربازان و ياران و نگهبانان خـود را از
دربـاره فرزنـدش مىانديشـد ،و مبـادا آنچه را كه آنـان را بدان
سـر راهشـان دور كـن تا سـخنگوى آنـان بدون اضطـراب در
نيرومنـد مىكنـى در نظرت بـزرگ جلوه كنـد ،و نيكوكارى تو
سـخن گفتـن بـا تـو گفتوگو كنـد .من از رسـول خـدا صلّى
نسـبت به آنان -هرچند اندك باشـد -خوار مپنـدار؛ زيرا نيكى،
ّ
الل عليـه و آلـه و سـلّم بارها شـنيدم كه مىفرمـود« :ملّتى كه
آنـان را بـه خيرخواهـى تـو خواند ،و گمانشـان را نسـبت به تو
حـق ناتوانـان را از زورمندان ،بىاضطراب و بهانهاى بازنسـتاند،
نيكو گرداند.
رسـتگار نخواهد شـد» .پس درشتى و سـخنان ناهموار آنان را
گرچـه ایـن نـوع نگاه کارگزار باید نسـبت بـه تمام مردم باشـد،
بـر خـود هموار كـن ،و تنگخويـى و خودبزرگبينـى را از خود
طبقـۀ ضعیف جامعـه نیازمنـ ِد دلگرمی و دسـتگیری بیشتری
دور سـاز تـا خـدا درهاى رحمت خـود را به روى تو بگشـايد ،و
هسـتند .بنابراین ،کارگزار هنگامی میتواند از آفت دوری از مردم
تـو را پـاداش اطاعـت ببخشـايد ،آنچه به مردم مىبخشـى بر
توجه ویژه داشـته
جلوگیـری کنـد کـه به ایـن قشـر از جامعـهّ ،
تـو گوارا باشـد ،و اگر چيزى را از كسـى بازمـىدارى با مهربانى
اهمیت این نکته بـه اندازهای اسـت که امیرالمؤمنین
باشـدّ .
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کالم خـود در ایـن بـاره را بـا عبارتِ هشـدارآمیز (ا َ
بزرگـى حكومـت پروردگار كه برتر از تو اسـت بنگر ،كه تو را از آن سركشـى
هلل اهلل) شـروع میکند:
هلل فِـي َّ
هلل ا َ
ُـم ا َ
ْ
َ
َ
َ
نجـات مىدهـد ،و تنـدروى تـو را فرومىنشـاند ،و عقـل و انديشـهات را بـه
ِين َو
ِيـن َل حِيلة ل ُه ْـم م َِن ال َم َسـاك ِ
السـفْ لَى م َِـن الَّذ َ
ث َّ
الط َبق َِـة ُّ
َ
َّ
جايـگاه اصلـى بازمىگردانـد .بپرهيـز كـه خـود را در بزرگى هماننـد خداوند
ـل الْ ُبؤ َْسـى َو ال َّز ْم َنـى َفـإِ َّن فِي َه ِذ ِه الط َبقَـ ِة َقان ِعـ ًا َو ُم ْع َت ّراً َو
يـن َو أ ْه ِ
الْ ُم ْح َتا ِج َ
ْاحفَظِ ِ َّلِ َما ْاس َـت ْحف ََظ َ
پنـدارى ،و در شـكوه خداونـدى هماننـد او دانـى؛ زيرا خداوند هر سركشـى را
ك م ِْن َح ِّق ِه فِي ِه ْم َو ْاج َع ْل لَ ُه ْم ق ِْسـم ًا م ِْن بَ ْي ِت َمال ِِك َو
ِّ
ُ
ْ
َ
َ
ص َه َّم َ
َ
َ
ـخ
ل
لا
س
ال
خـوار مىسـازد ،و هـر خودپسـندى را بـىارزش مىكند.
ك َع ْن ُه ْم
ت
ف
...
د
ل
ب
ل
ك
ِي
ف
م
ِي
ُشْ
ِ
ق ِْسـم ًا م ِْن غ ََّلتِ َص َواف ِ ْ ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
بیگمـان ،هنگامـی کـه مـردم ،ایـن غـرور و مسـتی را در کارگـزار ببینند در
ور َم ْن ل َيصِ ل إِل ْيـك ِم ْن ُه ْم ِم َّم ْن تَ ْق َتحِ ُم ُه
َو َل ت َُص ِّع ْـر خَ َّـد َك لَ ُه ْـم َو تَ َف َّق ْـد ُأ ُم َ
َ
الر َج ُ
ِك ثِ َق َت َ
َـر ْغ ِ ُلولَئ َ
گفتوگـو بـا وی ،احسـاس راحتـی نخواهند داشـت و چه بسـا با تملّـق با او
ـي ِة َو ال َّت َواضُ ِع
كم ْ
الْ ُع ُي ُ
ـال َفف ِّ
ِـر ُه ِّ
ـون َو ت َْحق ُ
ِـن أ ْه ِل الْخَ شْ َ
ُ
ْ
َ
َ
ـك
ي
ل
إ
ـع
سـخن خواهنـد گفـت .نـگاه مردم بـه کارگـزار به عنـوان فردی خودخـواه و
ال ْع َذا ِر إِلَى اهللِ َي ْو َم تَلْقَـا ُه َفإِ َّن َهؤ َُل ِء
ه
ِي
ف
ل
م
ع
ا
ُم
ث
م
ه
ور
م
أ
ِ
ُ
ـم ب ِ ْ ِ
ِ
ْ
ُ َ ْ َّ َ
ْ
َفلْ َي ْر َف ْ ْ
َ
ْ
َ
ال
ى
ي
جبـار ،آفتی جـ ّدی در عملکرد کارگزار اسـت .حضرت علـی بهصراحت از
؛
ِم
ه
ر
َي
غ
ِـن
م
اف
ْص
ن
ل
إ
ع
ر
ج
و
ـ
ح
أ
ة
ال
ِ
ِ
ِ
م ْ
ِـن بَ ْي ِ
ـن َّ َّ ْ َ ُ ِ ِ َ
ْ ِْ ْ
ّ
مـردم میخواهـد کـه هرگز ایـن نوع نگاه را نسـبت به خود ایشـان نداشـته
سـپس خـدا را! خـدا را! در خصـوص طبقات پاييـن و محروم جامعـه ،كه هيچ
باشند:
چـارهاى ندارنـد[ ،و عبارتنـد] از زمينگيـران ،نيازمنـدان،
گرفتـاران ،دردمندان .همانـا در اين طبقه محروم گروهى
لخْ َرا ِجي نَفْسِ ـي إِلَى اهللِ
ِيـل ثَ َنـا ٍء ِ ِ
َف َلا ُت ْث ُنـوا َعلَ َّي ب ِ َجم ِ
اســام،
نــگاه
از
داری
ت
حکومــ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ـر ْغ م ِْن
ف
أ
م
ل
ُـوق
ق
ح
ِي
ف
ة
ـ
ي
ق
ت
ال
ِـن
م
ـم
ك
ي
ل
إ
و
ه
ن
ا
ح
ـب
س
نياز
ندارى كـرده ،و گروهـى بـه گدايـى دسـت
خويشـت 
ِ
ِ
َّ
َ
ُ ْ َ ُ َ ِ ْ ْ َ َّ
ُ ٍ ْ ُ
بــا
کــه
اســت
ارزشــمند
هنگامــی
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ِـن إِ ْم َضائ ِ َها فلا تُكل ُمون ِي ب ِ َما
برمىدارنـد ،پـس بـراى خـدا پاسـدار حقّـى بـاش كـه
أ َدائ ِ َهـا َو ف َرائ َ
ِـض ل بُـ َّد م ْ
خداونـد بـراى ايـن طبقـه معين فرموده اسـت :بخشـى هــدف االهــی و در راســتای خدمــت
َّ
ْ
َ
ـر ُة َو َل تَ َت َح َّف ُظوا ِم ِّني ب ِ َما ُي َت َح َّف ُظ ب ِ ِه ِع ْن َد
ب
ا
ب
ج
ل
ا
ه
ب
ـم
ل
ُك
ت
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ َ
ّ
از بيتالمـال ،و بخشـى از غلّههـاى زمينهـاى غنيمتى بــه بنــدگان باشــد .بــر این اســاس،
ـل الْ َبـاد َِر ِة َو َل تُخَ ال ُِطون ِـي بِالْ ُم َصانَ َعـ ِة َو َل ت َُظنُّوا بِي
أَ ْه ِ
اسلام را در هر شـهرى به طبقات پايين اختصاص ده ... .قــدرت و مقــام ،تنهــا ابــزاری اســت
ْاسـتِ ْثق ًَال فِـي َحقٍّ ق َ
اس إِ ْع َظا ٍم ل ِ َنفْسِ ـي
ِيل ل ِـي َو َل الْت َِم َ
مبادا سرمسـتى حكومت ،تو را از رسـيدگى به آنان بازدارد ،بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف
َفإِن َُّـه َم ِن ْاسـ َت ْثق ََل الْ َحقَّ أَ ْن ُيق َ
ض
َال لَـ ُه أَ ِو الْ َع ْد َل أَ ْن ُي ْع َر َ
كـه هرگـز انجـام كارهـاى فـراوان و مهم عـذرى براى مقـ ّدس .اگــر ایــن نــوع رویکــرد به
ان الْ َع َم ُل ب ِ ِه َمـا أَثْق ََل َعلَ ْيه؛
َعلَ ْيـ ِه َك َ
شــود
ترك مسـؤوليتهاى كوچكتـر نخواهد بود .همـواره در قــدرت در کارگــزار کمرنــگ
امـا مـن از شـما مىخواهـم كـه مرا بـا سـخنان زيباى
ّ
ـدرت،
ـ
ق
فكر مشـكالت آنـان بـاش ،و از آنان روى برمگـردان .به بــه تدریــج ،غرور و مســت ِی
خـود مسـتاييد ،تا از عهـده وظايفى كه نسـبت به خدا و
ويـژه امـور كسـانى را از آنان بيشتر رسـيدگى كن كه از جایگزیــن آن خواهــد شــد؛ امــری شـما دارم برآيـم ،و حقوقى را كه مانده اسـت بپـردازم ،و
كوچكـى به چشـم نمىآينـد و ديگـران آنـان را كوچك کــه انحــراف بــزرگ اخالقــی اســت واجباتـى را كه بر عهده من اسـت و بايد انجـام گيرد ادا
مىشـمارند و كمتـر بـه تـو دسترسـى دارنـد .بـراى اين و انحرافهــای دیگــری را بــه دنبــال كنـم .پس با من چنان سـخن مگویید كه با پادشـاهان
گـروه ،از افراد مورد اطمينان خـود كه خداترس و فروتنند خواهــد آورد .بــر ایــن اســاس ،امــام سـركش مىگوينـد ،و چنان كـه از آدمهاى خشـمگين
فـردى را انتخـاب كن ،تا پيرامونشـان تحقيق و مسـائل علــی در ســفارش خــود بــه كنـاره مىگيرنـد دورى نجوييـد ،و با ظاهرسـازى با من
آنـان را به تو گزارش كنند .سـپس در رفع مشكالتشـان مالــک اشــتر ،ضمــن پیشفــرض رفتـار نكنيـد ،و گمان مبريـد اگر حقّى به من پيشـنهاد
بهگونـهاى عمـل كـن كه در پيشـگاه خدا عذرى داشـته گرفت ـ ِن مردودبــود ِن ایــن انحــراف ،دهيـد بـر مـن گـران آيد ،يـا در پى بـزرگ نشـان دادن
رعيت بيـش از ديگران به راهکارهایــی بــرای رهایــی از آن ارائه خويشـم؛ زيـرا كسـى كه شـنيدن حق ،يا عرضهشـدن
باشـى؛ زيرا اين گـروه در ميان ّ
کنــد.
ی
م
عدالـت بر او مشـكل باشـد ،عمل كردن بـه آن ،برایش
عدالـت نيازمندند ،و حق آنـان را به گونهاى بپـرداز كه در
دشـوارتر خواهد بود(.نهجالبالغـه ،خطبه )216
نـزد خدا معذور باشـى.
مستی قدرت
علّت ششم :غرور و
ِ

حکومـتداری از نـگاه اسلام ،هنگامـی ارزشـمند اسـت کـه بـا هـدف
االهـی و در راسـتای خدمـت بـه بنـدگان باشـد .بـر این اسـاس ،قدرت
و مقـام ،تنهـا ابـزاری اسـت بـرای رسـیدن بـه این هـدف مقـ ّدس .اگر
ایـن نـوع رویکرد بـه قـدرت در کارگزار کمرنگ شـود به تدریـج ،غرور
مسـتی قـدرت ،جایگزیـن آن خواهـد شـد؛ امـری که انحـراف بزرگ
و
ِ
اخالقـی اسـت و انحرافهـای دیگـری را بـه دنبـال خواهـد آورد .بـر
ایـن اسـاس ،امـام علـی در سـفارش خـود بـه مالـک اشـتر ،ضمـن
مردودبـودن این انحـراف ،راهکارهایی بـرای رهایی
گرفتـن
پیشفـرض
ِ
ِ
از آن ارائـه میکنـد:
ـر إِلَى ع َِظ ِم
َو إِ َذا أَ ْحـ َد َث لَـكَ َمـا أَن َ
ْـت فِي ِه م ِْن ُسـلْ َطانِكَ ُأبَّ َهـ ًة أَ ْو َمخِ يلَ ًة َفان ُْظ ْ
ـك َفإِ َّن َذل ِكَ
ك َعلَى َما َل تَ ْق ِد ُر َعلَ ْي ِه م ِْن نَفْسِ َ
ـك اهللِ َف ْو َق َـك َو ُق ْد َرتِـ ِه ِم ْن َ
ُملْ ِ
ي ُء إِلَ ْي َ
ـك م ِْن غ َْرب ِ َ
ِـك َو َي ُك ُّف َع ْن َ
ِـن طِ َماح َ
ِـن إِلَ ْي َ
ك ب ِ َما
ـك َو َيفِـ 
ُي َطام ُ
ـك م ْ
ِـن َع ْقلِـك .إِ َّي َ
َعـ َز َب َع ْن َ
اك َو ُم َسـا َما َة اهللِ فِـي َع َظ َمتِ ِه َو التَّشَ ـبُّ َه ب ِ ِه فِي
ـك م ْ
َج َب ُروتِـ ِه َفـإِ َّن ا َ
هلل ُيذ ُِّل ُك َّل َج َّبا ٍر َو ُي ِه ُيـن ُك َّل ُمخْ َتال؛
تكبر يـا خودبزرگبينى شـدى به
و اگـر بـا مقـام و قدرتـى كـه دارى ،دچـار ّ

نکتۀپایانی

آنچـه در ایـن مقاله به آن پرداخته شـد ،تنها  6علّـت از علل انحراف اخالقی
کارگزاران بر اسـاس سـخنان امیرالمؤمنین در نهجالبالغـه بود .البته علل
انحـراف اخالقـی ،منحصـر در این  6مورد نیسـت ا ّمـا میتوان ا ّدعـا کرد که
ایـن مـوارد ،از جملـۀ مهمترین علّتهای انحـراف کارگزاران اسـت و مطالعۀ
تاریـخ ،چـه تاریـخ صدر اسلام و چه تاریخ معاصـر ،تایید میکنـد که هرگاه
ایـن  6عامـل ،گریبانگیـر حاکمـان و کارگزاران شـده باشـد ،بـه گمراهی و
رذالـت اخالقـی آنها انجامیده اسـت .این عوامل ،چیزی نیسـت کـه از نگاه
ِ
توجه به همیـن عوامـل ،دربارۀ کارگـزاران خود
مـردم پنهـان بماند .رعایـا با ّ
قضـاوت خواهنـد کرد و به آن واکنش نشـان خواهند داد؛ واکنشـی که گاهی
کارگزاران منحرف تمام شـده اسـت!
جـان
ِ
بـه قیمت ِ
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2نهجالبالغه ،نسخۀ صبحی صالح.
 .3نهجالبالغه ،ترجمۀ مرحوم دشتی ،چاپ ا ّول؛  ،1379نشر مشهور ،قم.

رويارويي مباني در ميدان

زمامدارپشتمبانيايستادهوبنيانهاخوددروسطميدانهستند
معصومهاسماعيلی

مقدمه
بنیانهـا ،زیرسـاختها ،مبناهـا و هرآنچـه درایـن وادی اسـت ،اکنـون
آرایـش جنگـی گرفتهانـد .در روزگاری زندگی میکنیم که مبانـی در برابر
مبانـی ،شمشـیر کشـیده و زمامـداران همه بر کرسـی بنیانهـای فکری
چیدهشـدهای نشسـتهاند .بـر خلاف دیـروزی کـه بنیانهـای فکـری
پشـتوانه تفکرزمامـداری بودنـد امروز زمامدار پشـت آنها ایسـتاده اسـت
و بنیانهـا خـود وسـط میـدان هسـتند .زمامـداری میآید و یکـی میرود
و همـه در خدمـت مبنـا و بنیـان فکری ویژهای هسـتند .تـا چندی پیش
در خصـوص بنیانهـای فکـری غـرب درگیـر برگـزاری همایـش بودیم
و امـروزه در وسـط شـهر ،روی بیلبوردهـای تبلیغـی خودمـان و گاهی در
کوچههـای پـر از عابـر بـا فرسـتادههای همـان زیرسـاختها روبهروییم.
گفتنـد توهـم توطئه اسـت؛ حاال توطئـه روبهرویمـان ایسـتاده و قاهقاه به

ریش سـادهانگارمان میخندد .ما در هرچه اسـتاد نباشـیم ،در نوشـتنهای
انتزاعـی و پرداختـن بـه بنمایههـا ید طوالیـی داریم؛ غافـل از این که به
عمـل کاربرآید به سـخندانی نیسـت...
میگویـم و مینویسـم بنیانهـای تفکر غربـی و تو بخوان غـرب و تمام
اقـدام و عمـل غربـی؛ تفکر غرب همواره بر بنیانهای مشـخصی اسـتوار
بـوده کـه در طـول سـالیان دراز چکش خـورده ،ورز داده شـده و آه تنور به
خـود دیـده و اکنـون بـه شـکل مشـخصی در اقـدام و عمل غربـی تبلور
یافتهانـد .اگرچـه در نهایـت حقایقی چون شـهادتطلبی ،مقاومـت ،ایمان
بـا عمـل دینـی ،تفکـر جهـادی و مقوالتـی از ایـن دسـت یکبـاره تمام
آن کاسـهکوزهها را بـدون ایـن کـه بداننـد دقیقـا از کجا خوردهانـد به هم
میزنـد امـا پرداختـن بـه مبانـی بـرای یافتـن شـاهراههای نفـوذ ،مهم و
ضروری اسـت.
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آنچـه نـوع نظـام یک کشـور را شـکل داده و محتـوای یکـی از مبانی مهم
در تفکـر غربـی ،نـگاه سکوالریسـتی و رویکـرد جداانگاری دین و دنیاسـت.
نـگاه سکوالریسـتی بـه دیـن موجب حـذف نقش دیـن در همـه حوزههای
اجتماعـی از جملـه سیاسـت ،اخلاق ،هنـر و تعلیـم و تربیت میشـود(.بیات
و جمعـی از نویسـندگان ،1381 ،ص )329گروههـای سـکوالر ،یـا دین را به
کلـی منکرنـد و یـا با قبول دیـن ،محدوده آن را به مسـائل فـردی اختصاص
میدهنـد .در ایـن میـان برخی سـکوالرها بـا قبول حقانیـت دین یـا به این
نکته معتقدند که دین به شـرط حضور معصوم میتواند در اجتماع وارد شـود
یـا بـر ایـن نکتـه تأکید میکنند کـه ورود دیـن در حـوزه اجتماع به قداسـت
آن خدشـه وارد میکند(.جـوادی آملـی )67-1381،66،سکوالریسـم اخالقی
نـوع خطرناکـی اسـت؛ چراکـه مـروج بیاعتنایی یا به حاشـیه رانـدن دین از
عرصه اخالق اسـت(.بیات و جمعـی از نویسـندگان ،1381 ،ص )328که این
مطلـب از گرایش جدید به حسـن و قبح عقلی سرچشـمه میگیـرد .در قدیم
منظـور از حسـن و قبـح عقلی گرایشـی در برابـر نصگرایی افراطـی بود که
ریشـه حسـن و قبح را در عقل میجسـت و دین را مؤکد حکم عقل و هادی
آن معرفـی میکـرد؛ اما برداشـت معاصر از حسـن و قبح عقلـی ،جدایی عقل
از دیـن اسـت .اعتقـاد معاصـر منجر بـه نظریه تغییر در حسـن و قبـح افعال
میشـود بدیـن معنـا که حسـن و قبح نـزد ملتی میتوانـد کامال متفـاوت از
ملت دیگر باشـد اما این معنا در اسلام دیگرگونه اسـت .متفکران اسلام نیز
خوبـی و بـدی را بـه خوبـی و بـدی دائـم و ثابت و متغیر تقسـیم میکنند اما
اسلام معتقد اسـت کـه برخی امـور ذاتا و همواره َح َسـن و برخـی قبیحاند و
ایـن ملـت یک ملـت متفـاوت نخواهد بـود؛ مثال قبـح ظلم و حسـن عدل،
دائمی اسـت (طباطبایـی ،1394 ،ج ،14ص.)11
مکاتـب اخالقـی جهـان طبـق تقسـیم عالمـه طباطبایـی بـه چهـار طیف
مکتـب انبیـای سـلف ،مکتب ویـژه قـرآن ،مکتب فالسـفه یونـان و مکتب
نسـبیتگرایی اخالقـی تقسـیم میشـود .دو مکتـب اول ،اخالق دینـی و دو
مکتب دوم اخالق سـکوالر اسـت .تفاوت دو مکتب در شـکل اعتقاد و التزام
عملـی به اعتقاد اسـت .از ایـنرو در دو مکتب اخلاق دینی ،ایمان حقیقی به
اصـل مبـدأ و معاد ،التزام عملی به احکام دینـی و ارزشهای اخالقی را در پی
مـیآورد؛ همچنانکـه بیتوجهـی بـه این مبانی موجـب عدم التـزام اخالقی
و پدیـد آمدن ناشایسـتیها و ناهنجاریهـای اخالقی میشـود .اخالق دینی
بـر عقـل و اندیشـه مبتنی اسـت و از مکتب پیامبران بهرهمند اسـت در حالی
کـه اخلاق سـکوالر ابتنـا بـر مکتـب نبـوت را نفی میکنـد .از همیـن معنا
تفاوت در بنیان فکری اسلام و غرب در مسـأله اخالق قابل دریافت اسـت.
مکتـب اخالقـی اسلام بر پایه مکتـب قرآن اسـت که مکتب انبیای سـلف
را نیـز در خـود دارد و بـر پایـه اعتقاد به مبدأ و معاد ،زیسـت االهـی و دینی و
ملتـزم بـه این دو اصـل را میطلبد امـا در غرب قضیه واژگونه اسـت و توجه
بـه ایـن اصول ضروری نیسـت؛ در نتیجه التـزام عملی و اخالقـی نیز در پی
نخواهد داشـت.
ترابط عقل و دین در اسالم و غرب

از ابتـدای مسـیحیت ایـن پرسـش وجود داشـته کـه آیا عقل جانشـین نقل
میشـود یـا خیـر؟ برخی به سـمت عقلگرایـی رفتـه و برخـی ،نقلگرایی را
اختیـار کرده و گروهی سـعی در رویکردی تألیفی داشـتهاند .آگوسـتین گفت
ایمـان بیـاور تا بفهمـی و کیرکگارد به تعـارض عقل و دیـن رأی داده و عقل

را مایـه بـه تأخیـر انداختـن ایمان و نگونبختی دانسـت و در نتیجـه ایمان را
بـر عقـل تقدم داد(.پترسـون و همـکاران ،1387 ،ص )53در اسلام نیز وضع
بـه همیـن منـوال بود اما در دوران معاصر پرسـشها شـکل دیگـری به خود
گرفـت؛ آیـا عقالنیت ابزاری با نقل دینی سـازگار اسـت؟ و نقـل دینی ،عقل
ابـزاری را تأییـد میکند؟ در اسلام پاسـخ به این پرسـش ،مثبت اسـت؛ زیرا
عقـل ابـزاری عقـل برنامهریز اسـت که احکامی صـادر میکنـد و نقل دینی
عملکـرد عقل برنامهریـز را میپذیـرد؛ چراکه از نظر اسلام ،عقل ،هدایتگر
درونـی و برنامههـای انبیـا و امامـان ،هـادی بیرونـی اسـت کـه مکمـل هم
هسـتند امـا نکتـه مهـم این اسـت کـه عقـل ابـزاری قالبی اسـت کـه باید
برنامههـای آن بـه عنـوان محتوا تأمین شـود .اگر عقل ،برنامـه و اهداف خود
را از دیـن تأمیـن کنـد قطعا دسـتاوردی موافق دیـن خواهد داشـت و اخالق
دینی را توصیه خواهد کرد .در معارف االهی و اسلامی ،عقل وسـیله کسـب
فضایـل و حقایـق و نیـز موهبتی اسـت که خداوند به انسـان بخشـیده تا به
وسـیله آن خـدای خـود را پرسـتش کنـد .در حدیـث آمـده اسـت« :العقل ما
ُعبـد به الرحمان و اکتسـب بـه الجنان»(کلینـی ،1388 ،ج اول،ص )11و این
جـا نقطـه تقابل بنیان فکری اسلام و غرب اسـت .بر اسـاس راسیونالیسـم
و اصالـت عقلـی کـه در غـرب مطـرح مـی شـود ،عقـل ،تنها وسـیله تأمین
خواسـتههای مـادی و طبیعـی بشـر بـوده و به صـورت ابزار عمـل میکند.
تفکـر غربـی معتقـد به نقـش دیـن در عقـل ابـزاری و هدفگـذاری دینی
بـرای عقـل نیسـت؛ لـذا وقتـی عقـل محتـوای خـود را از نظـر برنامههـا یا
اهـداف یـا هـر دو از دیـن نگیـرد دسـتاوردی دینی نیـز نخواهد داشـت و در
نتیجـه میان اخالق و دین رابطه معناداری درک نخواهد شـد .غـرب در ادامه
همیـن اندیشـه بـه اصالت عقل معتقد شـده اسـت .ماکـس وبر و بـه تبع او
برخی روشـنفکران اسلامی معتقدند عقالنیت ابزاری ،افسونزدا و نقل دینی
افسونزاست(.خسـروپناه ،1379 ،ص)232
از جملـه دسـتاوردهای عقـل ابـزاری از دوره رنسـانس بـه بعـد ،اعتقـاد بـه
برتـری کمیـت بـر کیفیت اسـت .اسـاس و پایـه این رویکـرد بـه بنیانگذار
فلسـفه جدیـد غرب ،یعنـی دکارت فرانسـوی برمیگردد .دکارت به شـدت با
روشهـای کیفـی مخالـف بـود .به همیـن دلیل ،با مشـاییان کـه بیشتر به
نگـرش کیفی توجـه میکردند مخالفـت کـرده و روش آنان را مـردود اعالم
کـرد .ایـن طـرز فکر پس از او در پیـروان مکتـب وی و در نهایت در فرهنگ
غربـی متداول شـد .مشـاییان در عالم طبیعـت به دو حقیقت صـورت نوعیه
و جسـمیه و امتـداد و بعـد جسـمانی اعتقاد داشـتند کـه بر این اسـاس همه
چیـز در جسـمانیت خالصـه نمیشـد امـا دکارت ،معتقد شـد؛ کمیـت ،بنیاد
واقعیتهـای طبیعـی را تشـکیل میدهد(.منوچهرصانعـی ،1376 ،ص،47
5،8و ) 9وی در رسـاله «گفتـار در روش» خـود از ایـن مسـأله بحـث میکند
کـه در علـوم بهتر اسـت مفاهیم به صورت ک ّمـی و با آمار و ارقام بیان شـود.
(رنـه دکارت ،بیتـا ،ج اول ،ص ( 166سـخن دکارت ،انسـان را به یاد سـخن
هابـز انگلیسـی میانـدارد کـه میگفـت :تفکر چیزی جز محاسـبه نیسـت.
(منوچهرصانعی ،1376 ،ص)9
امـروزه دانشـمندان غربی معتقدند علم دقیق ،چیزی جـز اندازهگیری مفاهیم
ک ّمـی نیسـت؛ از ایـن رو ،بـه نفـی روح مجـرد پرداختنـد؛ زیرا نمیتوانسـتند
آن را اندازهگیـری کننـد .نتیجـه ایـن تفکـر ،تبلیـغ مصرفگرایـی بیشتر با
مفهوم«توسـعه» اسـت .مقصود از توسـعه) ،(developmentتوسـعه ک ّمی،
یعنـی بـاال رفتن میزان تولید و مصرف اسـت(.محمد مددپـور ،1380 ،ج اول،
ص  )35اسلام در همیـن زمینـه به ابعادی فراتر از توسـعه ک ّمی میاندیشـد
و رشـد در محتوا و مغزافزار بشـر را مهمتر از سـختافزار میداند و به سـبب

توجـه بـه همیـن نکتـه اسـت که مقـام معظم رهبـری بـر اسـتفاده از کلمه
پیشـرفت در مقابـل واژه توسـعه اصـرار دارد تا بعد کیفـی و محتوایی اولویت
یابـد؛ البته مفهوم توسـعه بـار معنایی دیگری نیـز دارد.
ما وقتى میگوییم پیشـرفت ،نباید توسـع ه به مفهوم رایج غربى تداعى بشود.
امـروز توسـعه ،در اصطالحـات سیاسـى و جهانى و بینالمللى حـرف رایجى
اسـت .ممکن اسـت پیشـرفتى که ما میگوییـم ،با آنچه که امـروز از مفهوم
توسـعه در دنیـا فهمیده میشـود ،وجوه مشـترکى داشـته باشـد –کـه حتم ًا
دارد کـه حتمـ ًا دارد – امـا در نظـام واژگانى ما ،کلم ه پیشـرفت معناى خاص
خودش را داشـته باشـد که با توسـعه در نظام واژگانى امروز غرب ،نبایسـتى
اشـتباه بشـود .آنچـه مـا دنبالش هسـتیم ،لزومـ ًا توسـعه غربى – بـا همان
مختصات و با همان شـاخصها – نیسـت .غربىها ...وقتى میگویند کشـور
توسـعهیافته ،یعنـى کشـور غربى! با همـ ه خصوصیاتش :فرهنگـش ،آدابش،
رفتارش و جهتگیرى سیاسـىاش؛ این توسـعهیافته اسـت .در حال توسـعه
یعنـى کشـورى که در حال غربىشـدن اسـت؛ توسـعهنیافته یعنى کشـورى
کـه غربـى نشـده و در حـال غربىشـدن هـم نیسـت( .بیانـات مقـام معظم
رهبری در دیدار با دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاههای شـیراز)۱۳۸۷/۲/۱۴ ،
پیشـرفت در مقابـل توسـعه ،براى همـ ه جوامع عالـم ،الگویى یکسـان ندارد.
شـرایط گوناگـون تاریخـى ،جغرافیایى ،جغرافیاى سیاسـى ،طبیعى ،انسـانى
و شـرایط زمانـى و مکانـى – در ایجـاد مدلهـاى پیشـرفت ،اثـر میگـذارد.
ممکـن اسـت یک مدل پیشـرفت براى کشـوری یـک مدل مطلوب باشـد؛
عینـ ًا همـان مدل براى یک کشـور دیگر نامطلوب باشـد(.بر گرفتـه از بیانات
مقـام معظـم رهبری در دیدار با دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه های شـیراز،
 )۱۳۸۷/۲/۱۴بـر ایـن اسـاس بـر خلاف تفکر غربـی نمیتوان بـرای همه
نسـخهای یکسـان دسـت و پا کرد.
تفاوت بنیادی در نگاه به انسان

در انسانشناسـی غربـی کـه بـا عنـوان اومانیسـم یـا اصالـت انسـان مطرح
اسـت ،انسـان بـه عنـوان یک موجـود طبیعی مـورد بررسـی قـرار میگیرد.
(واعظـی،1377 ،ص)7-6انسانشناسـی در غرب در بدنـه متالطم و مذبذبی
گرفتـار شـده اسـت گاه پروتاکـوراس انسـان را معیار هرچیز در نظام هسـتی
میداند(افالطون ،1367 ،ج ،3ص )177و گاه هابز انسـان را با گرگ مقایسـه
میکند(.فروغـی ،1372 ،ج ،2ص .)120تلقّـی و کاربـرد غـرب از انسـان بـه
صـورت موجـودی خودبسـنده و بـه تعبیـری قائـم بـه خود اسـت کـه خالق
همـه چیـز از جملـه اخلاق ،سیاسـت ،اقتصاد اسـت و وحـی در ایـن زمینه
نقشـی ندارد .این تفکرات ،برخاسـته از اندیشـه ژان ژاک روسـو اسـت که در
تبیین مسـائل جامعه مدنی ،انسـان را بهعنـوان موجودی طبیعی و نـه دارای
بعـد ماورایـی ،محـور تعیینکننده میداند .انسـان بـرای خود خدایی اسـت و
بـه خـدا نیز در این تفکر چندان احتیاجی نیسـت .بر اسـاس ایـن فکر ،گرگ،
اخالقـی درندهخـو دارد و انسـانی کـه گـرگ تصـور میشـود با همیـن نظام
اخالقـی زندگـی خواهد کـرد .کیلینک معتقد اسـت:
«فلسـفه طبیعی دکارت ،فلسـفه کام ً
ال مکانیستی اسـت .از نظر دکارت ،جسم
زنده(انسـان) یـک ماشـین اسـت و بـا جسـم بیجـان فرق نـدارد جـز این که
ترکیب آن پیچیدهتر اسـت .این جمله از دکارت اسـت که :بدن انسـان چیزی
نیسـت جز مجسمه یا ماشین که از خاک ساخته شـده است... ،او نه تنها جهان
یداند ،بلکه اعمال حیاتی را نیز به
و بدن انسـان و حیوان را ماشـینی پیشرفته م 
صـورت مکانیکی تبیین میکند؛ نتیجه این تبیین به آن جا رسـید که جهان و

انسان جز حرکت وامتداد چیزی نیسـت(.منوچهرصانعی ،1376 ،ص )59
از جملـه خصوصیـات فرهنـگ غـرب در خصـوص انسـان ،اصالـتدادن به
قـدرت اسـت .قـدرت در تفکر غربـی کمال اسـتعدادهای آدمی اسـت .اگر در
نـزد افالطـون برترین فضیلت عدالت بود و مسـیحیان نوعدوسـتی را ترویج
میکردنـد ،در دنیـای معاصـر غـرب ،فضیلـت برتر ،قدرت اسـت و رسـیدن
بـه ایـن کمـال بـه عنـوان هـدف مهـم ،وسـیله را توجیـه میکنـد و در این
میـان موازیـن اخالقـی در خدمت به این هدف تعیین میشـوند .نظریـه اراده
معطوف به قدرتبه همت نیچه ،به گسـترش مسـأله اصالت قدرت مسـاعدت
شـایانی کرد(.محمدتقـی مصبـاح یـزدی،1376 ،ص/37ص )39همچنیـن
دیـدگاه فرانسـیس بیکـن که قـدرت و تسـلط را کمـال آدمی میدانسـت و
یـا اعتقـاد هابـز ،فیلسـوف و سیاسـتمدار غربـی ،که انسـان را گرگ انسـان
میدانسـت ،بـه تقویـت ایـن مبنـا انجامیـد و این روحیـه در فرهنـگ غرب
موجـب شـد که به کشـورهای مختلف تجاوز کـرده ،به غارتگـری بپردازند.
امـا انسـان در اسلام از آن جهـت مـورد بحـث قـرار میگیرد کـه موجودی
کمالپذیـر اسـت .از انسانشناسـی در متـون دینـی با عنـوان معرفت نفس،
علمالنفـس یـا خودسـازی یـاد میشـود .چنیـن انسـانی میتوانـد بـا هادی
درونی و فطری خویش به سـمت سـعادت گام بردارد(.مصباح یـزدی،1377 ،
ص )5-4در ایـن تفکـر؛ ابعـاد ،ارزشهـا و ویژگیهای انسـان از بسـتر متون
دینـی به دسـت آمده و برای شـناخت او ،از روش نقلی بیـ 
ش از روش تجربی
و مشـاهده اسـتفاده میشـود؛ چراکـه خالـق انسـان از همه بیشتـر میداند
کـه چـه سـاخته و او را بـرای چه آفریده اسـت .انسـان در این تفکـر ،موجود
جاودانـه و رو بـه سـوی قـرب االهـی و کمـال نهایـی اسـت .او باید خـود را
مدینـه فاضلـهای سـازد کـه مظهـر اخالق حسـنه اسـت و از ایـنرو کرامت
یافتـه ،افضل مخلوقات باشـد.
شـاید بنیانهـای تفکر غربی همه چیز را در اختیار انسـان قلمداد کـرده ،او را
خدایی بخشـند امـا نتیجه همه بنیانهـای فکری این تفکر ،سـاختن گرگی
در پوسـت یک انسـان اسـت .انسـان در کسوت سبعیت پنهان شـده و تا سر
حـد حیوانـی تنـزل یافته اسـت .عقل او عقلـی ابزاری اسـت و دیـن او با دنیا
نسـبتی نـدارد امـا از دیدگاه اسلام ،تصور تمـام این بنیانها معکوس اسـت.
منابع
 .1افالطون ،دوره آثار ،ترجمه محمد حسن لطفی ،تهران ،خوارزمی1367 ،
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 .12مصباح یزدی ،محمدتقی ،تهاجم فرهنگی،قم ،انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی
امام خمینـی1376 ،
 .13مصباح یزدی ،محمدتقی ،خودشناسـی برای خودسـازی ،قم ،انتشـارات مؤسسـه آموزشی
و پژوهشـی امام خمینی1377 ،
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بایستههای
اخالقی
زمامداران
زهرا مروستی

اخالق
در واژهکاوی اخلاق در فرهنگهـای لغـت بـه این معنا میرسـیم
کـه اخلاق ،درون ناپیدای آدمـی اسـت؛ درون و باطنی که خلقها
و سرشـتها و صفات نفسـانی در آن پایدار گشـته و این خل 
قوخو
تعیینکننـده شـخصیت و منـش و رفتار هر فـرد از انسانهاسـت؛
انسـانی با خُ لق آرام یا عصبانی و ناآرام ،انسـانی با مناعت طبع و یا
کوتهنظـر و هـزاران اخلاق و خلقهای نیـک و بد.
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زمامدار
ایـن واژه ،پیونـدی عمیـق با سیاسـت دارد؛ زیرا زمامدار ،پیشـوایی اسـت که زمـام امور را در دسـت میگیرد و
اوضـاع را کنتـرل میکنـد و با در دسـت داشـتن افسـار اسـب لجامگسـیخته سیاسـت ،آن را آرام میگرداند و
خرامانخرامـان ،بـه راهـی کـه در پیـ 
ش رو دارد هدایتش میکند.
اخالق و زمامدار
ارتبـاط زمامـدار با سیاسـت ،بدیهی اسـت؛ اما ارتبـاط اخالق با دیـن نیاز به تعمـق و اسـتدالل دارد .در ارتباط
اخلاق بـا دین نظریههای گوناگونی مطرح اسـت؛ برخی اخالق را بخشـی از دین ،گروهـی آن را عین دین و
یدانند .در این نوشـتار ،مجال پرداختن به همه این دیدگاهها نیسـت
برخـی دیگـر دین را بخشـی از اخلاق م 
امـا دیـدگاه یکـی از اندیشـهوران معاصر را مطرح میکنیـم که اهل دانش به درسـتی گفتارش ایمـان دارند:
عالمـه طباطبایـی ،اخلاق را بخشـی از دیـن و یکی از امور فطری انسـان م 
یدانـد« :کارهای خـوب و بد به
الهام فطرت از طرف پروردگار برای انسـان معلوم شـده؛ یعنی انسـانی که دارای فطرت سـلیم باشد ،میفهمد
که چه کاری را باید بکند و چه کاری را نباید بکند 1».ایشـان ،دین را یگان ه راه سـعادت انسـان و پرورشدهنده
فطـرت م 
یدانـد .طبعـ ًا از این رابطه(اخالق و فطرت)(/فطرت و دین) ،ارتباط اخالق و دین مشـخص و روشـن
میشـود که دین ،بهترین پرورشدهنده اخالق به منزله یکی از انگیزههای فطری اسـت« :اخالق ،بخشـی
2
از دین اسـت .دین به ما میگوید در زندگی به دنبال صفات پسـندیده باشـیم و از ناپسـند بپرهیزیم».
پیونـد زمامـدار بـا سیاسـت و اخالق بـا دین ،ارتبـاط دین و سیاسـت را به ذهن متبـادر میسـازد .بنابر همان
نطق معروف و تاریخی سیدحسـن مدرس که «سیاسـت ما عین دیانت ماسـت و دیانت ما عین سیاسـت»،
ارتبـاط اخلاق و زمامـدار همچون دین و سیاسـت ارتباطـی الزم و ملزوم اسـت .الزمه زمامدار بـودن ،اخالق
اسـت .آشـکاری ایـن ارتبـاط ،قرنها پیش با بعثت پیامبری که خاتم همه پیامبران و سـرآمد همـه زمامداران
و کارگـزاران بـوده ،مشـخص شـد آنگاه که فرمودند« :إنّی بعثـت ألت ّمم مکارم األخالق» به راسـتی که من
مبعوث شـدم تا شـرافتهای اخالقـی را کامل کنم.
الزم و ملـزوم بـودن ایـن ارتبـاط عقالنی ،بایسـتههایی را رقم میزند که پرداختـن به برخي از آنها مـا را در
روشـن سـاختن اين ارتباط ياري ميكند.
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بایستههای اخالقی زمامدار
بایسـتههای اخالقـی ،بایدهایـی اسـت که اگر زمامـدار آنها را نداشـته نباشـد ،صالحیت زمامـدار بودن
را نـدارد؛ مانند بایسـته شـجاعت برای ارتشـی و عدالت برای قاضی .بایسـتههای اخالقـی آن قدر مهم
هسـتند که حضـرت امیر ،هنگامی که ابواألسـود دوئلی را برای قضـاوت برگزیده بودنـد ،در همان روز
او را عـزل کردنـد؛ بـه دلیل این که وی بایسـتههای اخالقـی الزم را برای
قاضـی بـودن دارا نبـود و زمان محاکمه ،صدایـش از طرفین دعوا
باالتر بود.
نمـو ِد ایـن بایسـتهها در اخلاق فـردی ،اجتماعـی و اداری
اهمیـت بسـیار دارد؛ چنانکـه اخلاق فـردی زمامـدار بـه
اخلاق اجتماعـی و اداری سـرایت مییابـد.
بایستههای اخالق فردی زمامدار
بـه تصریح بنیانگـذار انقالب،امام خمینی ،ایمـان ،تزکیه و
تقـوا اموری هسـتند که در رفتـار و اخالق زمامدار بسـیار
مهـم مینمایند .تقـوا در رأس همه امور اسـت و زمامدار
بـا تقـوای خویـش ،در انجام امـور تنها و تنها خـدا را در
نظـر میگیرد و انتظار قدردانی دیگـران از کارش را ندارد
و بـه کار خویـش بـه چشـم خدمـت مینگرد .با تقواسـت
کـه فـرد زمامـدار تزکیـه مییابـد و بـا تزکیـه ،ایمان فـرد در این مسـیر
چنـد برابـر میشـود« .تزکیه نفـوس به این اسـت کـه خودخواهیهـا ،خودبینیها،
3
ریاسـتطلبیها ،دنیاطلبیهـا ،از بیـن بـرود و به جـای همه آن خـدای تبارک تعالی بنشـیند».

بایستههای اخالق اجتماعی زمامدار
تسـری اخالق فردی به حیط ه اجتماع اسـت و در این حیطه،
اخالق اجتماعی از ّ
مـردم محـور امـور قـرار میگیرند .زمامـدار با خلق نیکـوی فردی خویـش که با
تقـوا و تزکیـه و ایمـان بـه آن دسـت یافتـه اسـت ،برای کسـب رضای خـدا ،به
مـردم خدمـت میکنـد و در این خدمت از مـواردی اجتناب میکنـد .او با اجتناب
از یکسـری رفتارهـا و اخالقهـا ،الگـوی رفتـاری -اخالقـی را در واقعیت ایجاب
میکند؛
 . 1اجتنـاب زمامـدار از اشـرافیگری کـه الگـوی رفتـاری سادهزیسـتی را ایجاب
میکنـد .امام خميني درباره ضرورت ايـن روحيه ميفرمايند« :اگر میخواهید
در مقابل باطل بایسـتید و از سلاح شـیاطین و توطئهها در روح شـما اثر نگذارد،
خـود را بـه سادهزیسـتن عادت دهیـد و از تعلق قلب به مال و منـال و جاه و مقام
بپرهیزیـد .مـردان بـزرگ کـه خدمتهای بـزرگ بـرای ملتهای خـود کردند،
4
اکثـراً سادهزیسـت و بیعالقه بـه زخارف دنیـا بودند».
 . 2اجتنـاب از قدرتطلبـی کـه الگوی رفتاری توجه به طبقه محـروم را ایجاب
میکنـد؛ چنانکـه رهبر انقالب در دیـدار با رئیس و مسـؤوالن و کارگزاران قوه
قضائیه ،بیان داشـتند« :در کشـور ما ،مثل خیلی جاهای دیگر ،قشـر محروم و
فقیر و پابرهنگان و روسـتائیان و طبقات مسـتضعف بیشتر مظلوم واقع شدند.
در حـق آنهـا ،احتمـال مظلومیت قویتر اسـت تا فلان آدم پـولدار زمیندار
وسـیعاإلمکان ،بـه درد و تظلـم همـه بایـد رسـید؛ امـا بـه آن کس کـه در او،
احتمال مظلومیت بیشتر اسـت ،قشـرهای مظلوم و پایین جامعه ،دلسـوزانهتر
باید رسید».
 . 3اجتنـاب از تبختـر و تکبر که الگـوی رفتاری تواضع در مقابل مـردم را ایجاب
میکنـد .شـخص متبختـر و متکبـر بـه دلیـل روحیـه خودبزرگبینـی پذیرای
سـخن حـق نیسـت و حـق را قربانی امیـال و مقاصد فـردی و گروهـی و حزبی
میکنـد .فـرد زمامـدار با منش رفتاری تواضع به نفع خویشـتن نیـز عمل خواهد
کـرد؛ چراکـه تبختر و تکبر ،دشـنام و ناسـزاگویی و در نهایت نارضایتی مـردم را
برمیانگیزاند.
 . 4اجتنـاب از خُ لـف وعده که الگـوی رفتاری ایفای تعهد را ایجاب میکند .خلف
وعـده از ناشایسـتهترین اخالقهـای زمامـداری و آفتی بـزرگ در هر حکومت و
نظـام اسـت که اعتمـاد مردمان را بـه حکومت و زمامـداران خدشـ هدار میکند و
بـا دامـنزدن بـه بیاعتمـادی و بدبینی بـه حکومت و نظام ،شـورش مـردم را بر
میانگیزانـد و در نهایـت به سـقوط حکومت و نظـام و زمامـداران میانجامد.
 . 5اجتنـاب از ظلـم کـه تقریبـ ًا بـه همـه بایسـتههای اخالقـی میانجامـد؛
بایسـتههایی چـون حقگرایـی ،مبارزه با مظاهر فسـاد در جامعه ،گذشـت ،ایفای
تعهـدات و عدالـت و. ...
وقتـي از بایسـته اخالقی سـخن به میـان ميآيـد ،واژه عدالت چـون گوهري در
ايـن منظومه ميدرخشـد .عـدل به معنـای برابرسـازی و توازن ،مفهومی اسـت
کـه مصداقـش رعایـت حـق هـر فـرد و دادن حق بـه اوسـت بهگونهایکه حق
قدار برسـد .در میان ما شـیعیان ،عدل بسـیار اهمیت دارد و جزئی از اصول
به ح 
دین ما به شـمار میرود .قرآن ،فلسـفه و تشـکیل حکومتها و بعثت انبیا را اقامه
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قسـط و عـدل و حـل اختالف گوناگون بین مردم دانسـته اسـت.
نمونـه عالـی بایسـته اخالقـی عدالـت را در منش و رفتـار و گفتار حضـرت امیر
میبینیـم کـه از عادلترین زمامداران اسـت ،آن جا که فرمودند« :به خدا سـوگند،
بیتالمـال تـاراج شـده را هـر کجا که بیابم ،به صاحبـان اصلـی آن بازمیگردانم.
گرچـه بـا آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشـند؛ زیرا در عدالت گشـایش برای
عمـوم اسـت .آن کـس کـه عدالت بـر او گران آید ،تحمل سـتم بر او سـختتر
6
است».

بایستههای اخالق اداری زمامدار
اخالق اداری ،تعامل زمامدار و کارگزار و مسـؤول با همکاران و زیردسـتان و ارتباط
بـا چگونگـی انجـام کار اسـت .در نظام اداری ،سـه اصل و بایسـته اخالقی مهم،
اخالق اداری را میسـازند :مسـؤولیتپذیری ،خدمتگزاری و امان 
تداری.
 . 1اصل مسـؤولیتپذیری :در این بایسـته اخالقی کارگزار و زمامدار مسـؤول ،در
هر رتبهای نسـبت به کارش احسـاس تکلیف دارد و احساس تکلیف او را مسؤول
میکنـد تا کارهـا را به بهترین وجـه انجام دهد.
 .2اصـل خدمتگـزاری :فـرد زمامدار یا کارگزار با توجه به خودسـازی که در نتیجه
اخلاق فردی(تقـوا ،تزکیه ،ایمان) به دسـت آورده اسـت ،کارش را فراتر از تکلیف
میبینـد و خـود را در همـه مراتـب،
یداند.
خدمتگـزار مـردم م 
بایسـتههای اخالقـی آن قـدر مهـم
تداری :فرد مسـؤول
 – 3اصـل امانـ 
هسـتند که حضرت امیـر ،هنگامی
خدمتگزار ،کار و مسـؤولیت خویش را
کـه ابواألسـود دوئلـی را بـرای
به چشـم امانـت مینگـرد؛ امانتی که
قضـاوت برگزیـده بودنـد ،در همان
حفاظـت و نگهداریاش به دو چشـم
روز او را عـزل کردنـد؛ بـه دلیل این
تیزبین نیـاز دارد که یک لحظه غفلت
که وی بایسـتههای اخالقـی الزم را
او ،بـه معنـای بـه تـاراج رفتـن امانت
بـرای قاضی بـودن دارا نبـود و زمان
توسـط بیگانگان و متجاوزان اسـت.
محاکمه ،صدایـش از طرفین دعوا
تاریـخ ،زمامدارانـی را ورای همـ ه ایـن
باالتـر بود.
نوشـتارها و بایسـتهها بـه مـا نشـان
داده اسـت .عدل ،شجاعت و مهربانی
اسـطورههایی بودنـد که فقط قهرمانان اسـاطیری آن را داشـتند .آرزوهـا و آرمانها
خالق اسـطورههای شـجاعت و مهربانی و عدالت بودند .حقیقتی ورای اسـطورهها
وجود داشـت .آن حقیقت را مردم در تاریخ به چشـم دیدند و با آنها زندگی کردند.
تداری و شـجاعت
ایـن حقیقـت در اخالق زمامدارانـی بود که عدل و انصاف و امان 
را بـه معنـای واقعـی در جامعه خویش جلوهگر سـاختند .آنها بایسـتههای الزم را
بـرای اداره حکومـت و ملک خویش به کار بردند و تا پای جان ایسـتادند .اما سـؤال
ایـن جاسـت آیا با رفتـن آنها ،آن اخلاق زمامداران باقـی ماند و یا در گوشـهای از
تاریـخ نابود شـد و به نیسـتی گرایید؟ زمامداران و پیشـوایانی کـه حضرت امیر
دربارهشـان فرمـود« :خـدای متعـال بر پیشـوایان دادگر واجـب نموده که خـود را با
ناتوانتریـن مـردم بسـنجند و در حد آنها دارایی داشـته باشـند ،تا فقر ،فقیـر را به
سـتوه و پریشـانی نکشـاند 7».امروز سـخن اينجاسـت :آيا كسـاني که بر كرسـي
مديريتهـاي كشـور تكيـه زده و يـا براي قـرار گرفتن در فهرسـت زمامـداري در
سـطوح مختلف از سـطح كشـوري تا اسـتاني و روسـتايي تالش ميكنند ،داراي
چنين اخالقي هسـتند؟ و اگر نيسـتند آيا گامي برای كسـب و يا تقويت آن به جلو
برداشـتهاند؟ پاسـخ اين پرسـش با نيروهاي فرودسـت و در نهايت با مردم اسـت!
پينوشتها
 .1المیـزان ،عالمـه طباطبایـی ،ترجمـه محمد تقی مصبـاح یزدی ،تهـران ،بنیاد علمـی و فکری
عالمـه طباطبایـی ،ج  ،2ص.161
 .2آموزش دین ،آگاهی به دین ،جمع آوری و تنظیم از سید مهدی آیتاللهی ،تهران ،جهان آرا ،ص.11
 .3صحیفه نور ،ج ،14ص ،253امام خمینی .
 .4صحیفه نور ،ج ،19ص.11
 .5بقره 113 ،و حدید.25 ،
 .6نهـج البالغـه ،ترجمه دکتر سـید جعفر شـهیدی ،خطبـه  ،15ص ،59و ّ
الل لو وجدتَ َه قد تُـ َز ّو َج به
ضاق علیه َ
ال ّن َسـا ُء َو ُم َ
أضیق.
العدل
فالجـور علیه ُ
فإن فی العدل سـعة و من َ
لـک بـه اإلمـا ُء لَ َر َددتَـ َه ّ
َ
 .7نهـج البالغه ،ترجمه دکتر سـید جعفر شـهیدی ،خطبـه ( 209إن اهلل عز َّ
ض علی أئمة
َّوجل ف ََـر َ
فقر ُه).
العـدل أن یقدروا انفسـهم بضعفة ال ّناس کیال َ
یتبع بالفقیـر ُ
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اهداف حکومت اسالمی
در اندیشه و عمل دولتمردان

نگاهيبهاهدافحكومتاسالميدرابعادگوناگونووظايفزمامداران
فاطمهحيدری

ً
اصلا بـرای برداشـتن تحریمهـا بـود؛ بـرای اینکـه تحریمهـای
«برجـام
ظالمانـه برداشـته بشـود .مگر غیـر از این اسـت؟ خب برداشـته نشـده؛ حاال
میگوینـد بـه تدریـج ،یواشیـواش دارد درسـت میشـود! مگـر بحـث سـ ِر
1
یواشیـواش بـود»؟
«ایـن برجـام شـد بـرای مـا یـک نمونـه ،یـک تجربـه… در ظاهـر وعـده
میدهنـد ،بـا زبان چـرب و نرم حـرف میزنند امـا در عمل توطئـه ميکنند،
تخریـب ميکننـد ،مانـع از پیشـرفت کارها ميشـوند؛ این شـد آمریـکا؛ این
2
شـد تجربه».
«بـه چـه مناسـبت یـک مجموعـ ه بهاصطلاح بینالمللـی تحـت نفـوذ
3
قدرتهـای دنیـا ،بـرای ملتهـا تکلیـف مشـخص کنـد؟»
«بعضی از مسـؤولین و دولتمردان ـدولتمردان آن دولت ،بعد هم دولتمردان
ایـن دولـت -فکـر میکننـد در قضیه هسـتهای مـا بـا آمریکاییهـا مذاکره

کنیـم [تـا] موضوع حل بشـود؛ گفتیـم خیلی خب ،اصـرار دارید شـما ،در این
موضو ِع بالخصوص بروید مذاکره کنید؛ ولی در همان سـخنرانی اول امسـال
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گفتم من خوشـبین نیسـتم؛ مخالفتی نمیکنم اما خوشـبین نیستم».
5
«برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد ،به نظر ما بجا نبود».
بعـد از موضعگیـری رهبـر انقلاب ،ظریـف در دیـدار بـا اعضـای
توگوی تلفنـی روحانی و اوباما و طوالنی شـدن
کمیسـیون امنیت ملـی ،گف 
6
دیـدار خـودش و جـان کـری ،را اقدامـات نابجای سـفر نیویورک دانسـت...
ایـن بیانـات رهبـر معظـم انقلاب ،نقدی بـر عملکرد مسـؤوالنی اسـت که
بـدون شـناخت دقیق از اهـداف حکومت اسلامی ،وارد عرصه عمل شـدند؛
شـناختی کـه بـر عملکرد موفـق مسـؤوالن و کارگـزاران حکومت اسلامی
تاثیـر مسـتقیم دارد؛ عملکرد موفقی کـه ميتواند به پیروزی و دسـتیابی به

 .1ایجاد وحدت
ایجـاد و حفظ وحدت جامعـه ،از وظایف حکومت
اسـت7؛ زیـرا جوامـع براسـاس وحـدت هـدف و
رویـه ایجـاد ميشـوند و هـر گونـه عاملـی کـه
دسـتیابی بـه آن اهـداف را تضعیـف کنـد یـا از
میان بـردارد ،با اصول جامعـه در تضاد خواهد بود
و بایـد بـا آن مقابله شـود .حزبگرایی اگر موجب
تفـاوت در اهـداف و آرمانهـا شـود یـا مشـی و
اصـول راهبردی جامعـه را مخـدوش کند ،باطل
اسـت و بایـد بـا آن مبـارزه شـود؛ مديـران دولت
نیز بایسـتی سیاسـتهای خـود را چنـان تنظیم
کننـد کـه عامل حفـظ وحدت باشـد نـه این که
وحـدت را مخـدوش و یا با بحران روبهرو سـازند.
نادیـده گرفتـن اخلاق حرفـهاي و متهـم کردن
افـراد ،طرح مسـایل بیپایـه ،اختالفافکنی بین
شـیعه و سـنی ،تحریف تاریخ مانند آنچه در دهه
شـصت گذشـت و ...ميتواند وحـدت رویه جامعه
را خدشـهدار کند.
 .2فراهمکردن امنیت
امنیـت و دفـاع از جـان و مـال
برقـرارى نظـم و ّ
مردم ،از وظایف مديران حکومت اسـت .نخستین
دغدغـه جوامـع ،تامیـن امنیـت اسـت؛ چـرا کـه
خوشـبختی در گـرو تأمیـن آرامـش و امنیـت و
آسـایش اسـت و جوامـع بـرای تامین آن شـکل
ميگیرنـد .امنیـت غذایـی و مالـی و جانـی و
عرضـی از مهمتریـن خواسـتهها ،وظایـف و
8
اهـداف حکومتهـا و كارگـزاران آن اسـت.
اهداف مقـدس نظام اسلامی بینجامد.
عملکرد موفق زمامداران در حکومت اسلامی به
معنای حرکت درسـت در مسـیر اهداف حکومت
اسلامی اسـت .شـناخت ایـن اهـداف ميتوانـد
ذهنیتـی مثبـت و صحیح در آنـان رقم زنـد .این
باورداشـت درسـت ميتواند در تصمیمگیریهای
کالن حکومـت اسلامی نقش مهمـی ایفا کند؛
چراکـه گردانندگان حکومت اسلامی زمامدارانی
هسـتند کـه بـا بینـش خـود بـه مدیریـت و
جهتدهـی جامعـه در بخشهـای گوناگـون
ميپردازنـد.
عبـارت «حكومـت اسلامي» دربردارنـده ايـن
معناسـت كه اسلام ،چارچوب کلی يا دسـتكم
مباني و اهداف حکومت را مشـخص کرده اسـت.
بنابرایـن شـناخت ایـن اهـداف در بخشهـای
گوناگـون ميتوانـد وظایـف دولتمـردان را
مشـخص سـازد.

 .3مبارزه با ستم و رفع تبعیض
خداونـد در آیات  ۸۷و  ۸۸سـوره کهـف بر مبارزه
حکومـت بـا سـتم و تلاش بـراى سـبکبار
مقـررات اجتماعـى تاکیـد کرده اسـت؛
سـاختن ّ
بـه ایـن معنا کـه دولتها بـا بـازوان اجرايي خود
موظـف بـه مراعات عدالت هسـتند و بایـد با هر
گونه مصداق و جلوه سـتم مبـارزه کنند.پیگیری
و برخـورد بـا خیانتهـای کارگـزاران ازجملـه
بـا کسـانی کـه در قالـب پـاداش و حقوقهـای
نجومـی بـه بیتالمـال دسـتبرد زدنـد ،وظیفـه
حکومت اسلامی اسـت.
 .4ایجاد عدالت
چنانکـه گذشـت ،مبـارزه بـا سـتم از وظایـف
حکومتهـا و دولتمـردان اسـت .به طـور طبیعی
مبـارزه با ظلم ،الزمـه تامین عدالت اسـت و باید
حکومـت توسـط دولتمـردان خود بـه این وظیفه
9
عمـل کند.

ایـن عدالت از تخصیص درسـت امکانات در همه
نقـاط کشـور آغـاز و تـا عدالـت پایـدار در زندگی
فـردی مـردم را شـامل ميشـود؛ عدالتـی که بر
اسـاس آن در مرام امیرالمؤمنین برادرشان نیز
بـا دیگران برابر هسـتند.
 .5حمایت از محرومان
در منطـق ليبراليسـم ،حمایـت از افـراد کمتـوان
جایـی نـدارد ،امـا دين اسلام افـزون بـر اين كه
مالكيـت خصوصي را به رسـميت ميشناسـد ،از
معيشـت قشـرهای محروم غافل نيست .بخشي
از ماليـات اسلامي و درآمـد اغنيـا ،بايـد در راه
محروميتزدايـي و تأمين معيشـت افرادي صرف
شـود كـه توانایی تأميـن نيازهاي زندگـي خود را
ندارنـد .از هميـن رو امـام علـي در نامهاي به
ُقثمبنعبـاس ،كارگـزار خـود در مكـه ،این گونه
ميفرمایند:
در مـال خـدا كه نزد تو فراهم شـده بنگـر و آن را
در راه عيالمندان و گرسـنگان و آنان كه مسـتمند
و بهشـدت نيازمند هسـتند ،مصرف كـن .مانده را
در نـزد مـا بفرسـت تـا ميان كسـاني كه نـزد ما
10
هستند قسـمت كنيم.
در ايـن نگـرش مالياتـي ،اموالـي كـه از سـوي
كارگـزاران حكومـت گـردآوري ميشـود ،متعلق
بـه خـدا اسـت كه بايـد بـراي نيازمنـدان از خلق
خـدا مصرف شـود ،نه اینکـه امـوال اختصاصي
حاكمان شـود .اعطاي وامهای کالن برای قشـر
ثروتمنـد ،بانکـداری غیراسلامی ،و قـراردادن
شـرایط سـنگین بـرای محرومـان ،در سـيره
دولتمـردان اسلامي نيسـت.
 .6نجات مستضعفان
نجـات مسـتضعفان از سـلطه سـتمگران ،از
دیگـر وظایـف عمومی حکومتهاسـت کـه باید
مسـؤوالن حكومـت بـدان قیـام کننـد .درایـن
موضـوع محدودیتهـای جغرافیایـی و سیاسـی
نبایـد مـورد توجه قـرار گیـرد .دفاع از سـتمدیده
و مسـتضعف در هـر کجـای جهان در حـد توان،
11
وظیفـهاي عینـی و کفایـی اسـت.
 .7تامین امنیت روانی مردم

بـا نگاهی بـه سـیره پیامبـر اکـرم و ائمه

درمییابیـم کـه آنـان بـرای شفافسـازی و
اطالعرسـانی دقیـق بـه مـردم اهمیـت ویـژهای
قائـل بودند تـا از بروز شـایعهها جلوگیری شـود.
خداونـد در آیـه  ۸۳سـوره نسـاء ّاطالعرسـانى
صحیح و بموقع و مقابله با شـایعهها را از وظایف
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حکومـت و كارگزاران آن میداند؛ چرا که بسـیاری از مشـکالت مردم بهویژه
در حـوزه امنیـت روانـی جامعه به سـبب فقدان اطالعرسـانی بهنـگام درباره
مسـایل مهـم و زیربنایی چون امنیت اقتصادی ،غذایـی ،جانی ،مرزی و مانند
آن اسـت .اگـر مـردم حقایق را بداننـد ،آمادگیبیشتری برای دفاع از کشـور
و جامعـه خواهنـد داشـت و میتواننـد بزرگترین تهدیدها را از سـربگذرانند.
اهداف حکومت اسالمی و وظایف زمامداران در بُعد فرهنگی
فرهنـگ هـر جامعـ ه نمـادی از هویـت ملی آن جامعـه اسـت .فرهنگ جامعة
اسلامی نیز نمـادی از باورهـا ،ارزشها ،اعمـال و رفتار جامعه اسـت؛ بنابراین
حکومت اسلامی باید توسـط كارگزاران و متوليان فرهنگي مسـائل فرهنگی
را از اصیلتریـن منبـع آن یعنـی قرآن و روایـات ائمه اطهـار دریافت کند و
بـه کار بندد .مسـؤولیت فرهنگی حکومتها و تربیت اعتقـادی و اخالقی افراد
جامعه توسـط حکومت ،جایگاه ویژهاي در فلسـفه سیاسـی دارد .هر حکومتی
براسـاس مبانـی و اصـول مـورد قبـول خـود در ابعـاد فکـری و عملـی تالش
ميکنـد جامعـه را به سـوی آرمانهـا و اهـداف مورد نظر سـوق دهـد .در این
میان ،رسـالت و مسـؤولیت فرهنگی حکومت دینی بهخوبی آشکار است .حفظ
اسلام و اجرای مقررات آن ،بدون بالندگی عقیده و اخالق افراد جامعه ،شـدنی
نیسـت .افراد یا نهادهایی که مسـؤولیت اجرای قوانین را در جامعه اسلامی به
عهـده دارنـد ،نميتوانند بدون تزریق فرهنگ معنویت که بـا تربیت اعتقادی و
12
اخالقی میسـر اسـت موفقیت الزم را به دسـت آورند.
همچنیـن بر اسـاس بنـد  ۱۳اصل  ۳قانون اساسـی از وظایف فرهنگی دولت
دینـی ،ترویـج علـوم و فنون در حد خودکفایی اسـت .برخـی اهداف حکومت
اسلامی در بُعد فرهنگی عبارتند 13از:
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 .1رشد عقالنیت در جامعه
مهمتریـن هدف حکومت اسلامی و وظیفه فرهنگی دولتمردان اسلامی بر
اسـاس تعالیم دینی ،رشـد عقالنیت در جامعه اسـت .دولت دینی وظیفه دارد
بهمنظـور ارتقای رشـد عقالنی جامعه ،به همگی ابعاد عقالنیت توجه داشـته
باشـد و نظـام تعلیـم و تربیـت را بهگونـهای طراحی کند کـه درجه عقالنیت
آحاد جامعـه ارتقا یابد.
زمامـداران حکومـت اسلامی بایـد بـرای افزایـش خـردورزی در جامعـه
برنامهریـز 
ی داشـته باشـند .افزایش اندیشـیدن در جامعـه ،پویایـی و ارتقای
جامعـه را به دنبال خواهد داشـت .وظیفـه مهم زمامداران حکومت اسلامی،
اثرگـذاری مثبـت بـر فکـر مـردم و جهـتدادن آن به سـمت تفکـر عقالنی
برپایـه اعتقـادات اسلامی در جامعه اسـت.
در ایـن بـاره ،مقام معظـم رهبری در دیدار دانشـجویان در واکنش به مسـاله
«ربّنـا»ی يكـي از خواننـدگان از همـه خواسـتند کـه با عقالنیت ،مسـایل را
دنبـال کنند .ایشـان فرمودند:
«گاهی اوقات انسـان احسـاس میکند دسـتگاههای مرکزی فکر و فرهنگ
و سیاسـت و ماننـد اینها دچار اختاللند ،دچار تعطیلند؛ واقعـ ًا آدم گاهی اوقات
احسـاس ميکنـد .حـاال مث ً
ال فـرض بفرمایید ایـن همه ما مسـأله فرهنگی
اصلی فرهنگی
در کشـور داریم ،مسـائل مهم که شـاید من بتوانم ده مسـأله ِ
را بشـمارم کـه اینهـا دچار مشـکل اسـت؛ فرض کنید مسـأله سـینما ،یک
مسـأله مهم اسـت[ ،یعنی] مسـأله فرهنگی مه ّمی اسـت که سینمای کشور
چه جوری اداره میشـود ،از کجا پشـتیبانی میشـود ـحاال پشـتیبانی خارجی
هـم پیـدا میکنند برای فیلمهاـ اداره هنر کشـور و سـینما کـه چیز کوچکی
نیسـت؛ ً
مثلا فـرض کنیـد ده مسـأله اینجـوری ميشـود پیـدا کـرد[ ،ا ّما]

ناگهـان میبینیـد ً
مثلا فـرض کنیـد این که فلان آهنگ قبـل از افطـار پخش
بشـود یا نشـود ،میشـود مسـأله اصلی؛ نامهنـگاری میکننـد! پیدا اسـت که این
دسـتگاه اختالل پیدا کرده که مسـأله اصلی را از مسـأله فرعی تشخیص نمیدهد
و یـک مسـأله ً
اصلا بیاعتبـا ِر بیاه ّم ّیـت فرعی را بـ ه عنوان یک مسـأله اصلی،
درشـت میکنند .وقتـی اینجوری دسـتگاههای مرکـزی اختالل دارنـد ،آنوقت
ش بـهاختیاری اسـت که عرض کـردم».
ایـن جـا جای همـان آت 
ارتقای فرهنگ عمومی و مشـارکت فرهنگی ،رشـد و شـکوفایی فضایل اخالقی،
تحکیـم بـرادری اسلامی و تعـاون عمومـی ،تربيـت و هدايـت جامعه به سـوي
كمـال و بسترسـازي بـراي شـكوفايي علمـي كشـور از ديگـر وظايف كارگـزاران
در حكومـت اسلامي اسـت .دولتمـردان نظام اسلامي بـه اقتضاي قـرار گرفتن
در مسـؤوليتهاي گوناگـون سياسـي ،فرهنگـي ،اجتماعـي ،اقتصـادي و نظامـي
موظـف بـه رعايـت چارچوبهـاي اسلامي هسـتند .آنان در مسـير ايـن حركت
نبايـد فراموش كنند كه حکومت اسلامی برپایه دین و باورداشـت خـدا و اصول و
آموزههـای اسلامی بنا نهاده شـده اسـت.
بـا مراجعـه بـه متون دينـي و توجـه به سـيرة عملي مسـلمانان و پیشـوایان دین
در برخـورد بـا حکومـت درميیابیـم کـه حكومت ديني افـزون بر تأميـن امنيت و
اجـراي قوانيـن و محافظـت از جانو مـا ل مردم ،وظيفـه دارد اهـداف و ارزشهاي
ديني را اسـتوار سـازد.
آیـه  ۴۱سـوره حـج بـا طـرح برپاداشـتن نمـاز ،ایـن مسـاله را از اهـداف حکومت
مؤمنـان میداند و این بدان معناسـت که نخسـتین وظیفه و هـدف ویژه حکومت
اسلامی ،در حـوزه دیـنداری مـردم و فراهمکـردن زمینـه عبادت خدا اسـت؛ چرا
کـه عبـادت خداوند ،هدف آفرینش انسـان اسـت.
برپایـی زکات در جامعـه اسلامی در کنـار اقامه نماز قـرار ميگیرد .پـس از پرداخت
زکات از سـوی مـردم ،هزینهکـرد آن بهعنـوان یکـی از وظایـف اصلـی دولتمـردان
بـرای تامین اقتصاد سـالم مطرح ميشـود؛ زیـرا زکات دارای مصارف خاصی اسـت.
گـردآوری زکات و توزیـع درسـت آن موجـب ميشـود تـا همـه قشـرهای جامعه از
وضعیت مناسـب اقتصادی بهرهمند باشـند و با توزیع مناسـب ثروت از انباشـت آن
جلوگیـری شـود .زکات ،یکی از مهمترین منابع تأمیـن هزینههای حکومت در عهد
امیرالمؤمنیـن بـوده اسـت .در نگاه امیرالمؤمنیـن زکات نه یـک عمل فردی
مربـوط بـه رابطه انسـان و خدا ،بلکه مسـؤولیتی اجتماعی و جمـعآوری آن از جمله
وظایف حکومت اسـت.
پینوشتها:
 .1بیانات رهبری.95/5/11 ،
 .2همان.
 .3بیانات رهبری در حرم امام خمینی14،خرداد .96
 .4بیانات در دیدار مردم آذربایجان.۲۸/۱۱/۱۳۹۲ ،
 .5بیانات در مراسـم تحلیف و اعطای سردوشـی دانشـجویان دانشگاههای افسـری ارتش جمهوری
اسلامی ایران.1392/07/13 ،
 .6روزنامه کیهان.92/7/16 ،
 .7نساء.۵۹ ،
 .8بقره ۲۴۶ ،و ۲۵۱؛ یوسف ۹۹ ،تا .۱۰۱
 .9کهف 88 ،و.87
 .10نهجالبالغه ،نامه  ،67ص  352ترجمه سيدجعفر شهيدي.
 .11نساء.۷۵ ،
12. http://zolalevahi.ir

 .13گفتـاری از کتـاب مبانـی حقـوق اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران از آیـتاهلل عبـاس کعبی،
http://cafehoghough.com.
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آفتهای اخالقی زمامداران
محمدحسينعليجانزادهروشن

در دنیـای معاصـر بحث از اخالق کارگـزاران و مجریان قانون بهعنوان یکی
از نقـاط ضعـف یـا ق ّوت هـر حکومت و نظام در سیسـتمهای پایـش و رصد
در دنیـا مـورد توجـه محافل علمی و فرهنگی و سیاسـی قـرار دارد .امروزه در
ایـران نیز بـا روی کار آمدن حکومتی با درونمایه دینی و با نظامی برخاسـته
از مـردم بـا عنوان مردمسـاالری دینـی ،صفات و کنش اخالقی مسـؤوالن و
کارگـزاران و رهبـران فکـری و فرهنگـی و مالی جامعه به شـدت زیر ذرهبین
عمومـی قـرار دارد .هرچنـد از این رهگذر مراکز علمی و پژوهشـی متاسـفانه
همپـای افـکار عمومـی نیسـتند و همیشـه چنـد گام از ایـن ماجـرا عقبتر

هسـتند .در نظـام اسلامی همـ ه قشـرها در برابـر کار و ماموریت خـود باید
مسـؤولیتپذیر باشـند و ایـن ویژگـی در حاکمـان و کارگـزاران و زمامداران
حکومـت اهمیـت بیشتـری دارد ،در ایـن بـاره پیامبـر گرامـی اسلام
فاألمیر علی الناس
میفرماینـد« :أال ُکلُّ ُکم را ٍع و ُکلُّ ُکم مسـئ ُو ٌل عن رعی ِّتـه،
ُ
ٌ
را ٍع و هـو
مسـئول عـن رعی ِّتـهِ 2»..آگاه باشـید که هم ه شـما در برابر تعهدات
خـود ،نگهبـان و مسـؤولید .پس حاکـم و کارگزار در مقابل مسـؤولیتی که بر
عهـده دارد در برابـر مردم مسـؤول و متعهد اسـت.
حضـور زمامـداران صالـح و نیک که تـوان و عمر خـود را در راه اعتالی کلمه

 -1طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

 -2ارشاد القلوب دیلمی ص184
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مقـدس جمهـوری اسلامی صـرف کردهانـد و راه دسـتیابی به ایـن اعتال
را جـز در سـایه خدمـت بـه خلق خـدا نمیدانند ،باعـث ق ّوت نظام اسلامی
اسـت .امـا در ایـن میـان ،ظهور مفاسـد اخالقـی در میـان برخی مدیـران و
کارگـزاران نظـام اعم از مفاسـدی بـا اغراض سیاسـی ،امنیتی ،مالـی و غیره
نقطـه سـیاه و ضعفـی در کارنامـه جمهـوری اسلامی از خـود بـه یـادگار
میگـذارد .نبـود سیسـتم پایش و رصد توانمند و مسـتقل از احـزاب و خطوط
و جریانهـا موجـب شـفافنبودن اطالعـات میشـود کـه در نتیجـه ،افـراد
سوءاسـتفادهکننده به بهرههای مالی و سیاسـی در جهت منافع و مطامع خود
میرسـند .این مفاسـد اخالقـی در میان مدیـران و در سیسـتمهای اجرایی و
نظارتی ریشـه در رذایل اخالقی کارگزاران و مجریان قانون دارد ،و جلوگیری
نکـردن از آنهـا هـر آیینه چالش اساسـی بـرای نظـام اسلامی در آینده نه
چنـدان دور را موجـب خواهد شـد .در این نوشـتار به بررسـی چند آفت عمده
اخالقـی در میـان کارگـزاران و زمامـداران میپردازیم.
افالطون ،نخسـتین فیلسـوفی اسـت که در حیطه سیاسـت و امور حکومتی
نظریهپـردازی کـرده اسـت .وی بـا پـردازش نـگاه معرفتـی خـود بـا عنوان
نظریـه « ُم ُثـل» در کتـاب معروفـش «جمهـور» میکوشـد جامعـه انسـانی
را بـه سـمت معرفـت حقیقـی رهنمـون سـازد .وی در ایـن کتاب ،انسـان را
موجـودی مدنـی بالطبـع معرفـی میکنـد کـه افـزون بر داشـتن قـوه عاقله
و اختیـار ،بـه دنبـال جمـع بـودن و تشـکیل اجتمـاع اسـت .او در نظمدهـی
افـکار سیاسـی ،حکومتهـا را بـه پنـج دسـته تقسـیم میکنـد :حکومـت
اشرافی(آریستوکراسـی) ،حکومـت قـدرت نظامی(تیمارشـی) ،حکومـت
سـرمایهداری و پولداران(الیگارشـی) ،حکومت مردم (دموکراسـی) و حکومت
قـوه عاقلـه ،کـه از نظـر وی برتریـن حکومت ،حکومـت عقل اسـت .در این
حکومـت ،حکیمان حکمـران یا حکمرانان حکیم متصدی هسـتند .افالطون
در کنـار حکمت داشـتن و حکیمبودن زمامداران و مسـؤوالن یک حکومت،
لـزوم تخصـص داشـتن مرد سیاسـی را مطـرح میکنـد .وی در قالب مثالی
میگویـد« :ناخدایـی کـه حفاظت کشـتی و حراسـت جـان کشـتیبانان را در
یـک دریـای طوفانی عهدهدار شـده اسـت ،موفقیتـش در این زمینـه مدیون
وضـع قانونهـای پیدرپی در عرشـه کشـتی نیسـت ،بلکـه مرهون پختگی
و هنـرش در دریانوردی اسـت ...نیـز این را بدان کـه فرمانروایان عاقل هرگز
نمیتواننـد راه خطـا بپوینـد ،مادامـی کـه آن قانون بـزرگ و بیهمتـا را ،که
عبارت از تقسـیم عدالت به نحوی ماهرانه و عاقالنه میان شـهروندان اسـت،
رعایـت میکننـد 3»...افالطون در این مثال از لزوم رعایـت اخالق زمامداری
بحـث میکنـد .وی در ادامـه در بخشـی از کتـاب هفتـم جمهـور میگویـد:
«بنابرایـن ،زمـام جامعهات را تنها به دسـت کسـانی خواهی سـپرد که از یک
سـو علـت سـعادت واقعی جامعـه را بهتـر از دیگران میشناسـند و از سـوی
دیگر ،شـأن و افتخاری را سـزاوار خود میدانند که باالتر از شـأن و افتخاری
 -3افالطون،جمهور،کتاب هفتم،بندهای 522-519

زمامـداری اسـت ».در ایـن جا افالطون از ضرورتداشـتن اخلاق زمامداران
و تربیت صحیح آنها سـخن به میان آورده اسـت .این مسـاله از اول در میان
عقلا امری ضـروری در حکومـتداری بوده اسـت.
در تقسـیمبندی حکومتها ،یک تقسـیم بـر مبنای ایدئولـوژی و جهانبینی
ملتهـا اسـت که براسـاس آن حکومتها را تشـکیل میدهنـد .جوامعی که
بر مبنای ادیان تشـکیل شـده به حکومت االهی و نقطـه مقابل آن حکومت
طاغوت تقسـیم میشـوند .زمامـداران در حکومت االهـی دارای ویژگیهایی
منتسـب بـه دیـن و در حکومت طاغـوت دارای ویژگیهای رفتاری منتسـب
بـه طاغوتیان و خودکامان هسـتند .میتوان از جمله حکومتهـای االهی در
طـول تاریـخ به حکومـت حضرت داوود و سـلیمان نبی(علیهماالسلام) و از
جملـه حکومتهای طاغـوت به حکومت فرعون و نمرود مثـال زد .در جوامع
دینـی ،حکومـت یـک امانت االهی اسـت که در دسـت حاکمـان حکیم قرار
میگیـرد .در ایـن حکومـت ،نقـش حاکمان تنها ایجـاد امنیت و رفاه نیسـت
بلکـه هدایتگـری جامعـه از ورطـه گمراهـی بـه سـمت آرمانهـای االهی
را برعهـده دارنـد .در چنیـن جامعـهای اگر زمامداران و مسـؤوالن خـود دچار
انحطاط اخالقی شـوند ،تاثیری مسـتقیم بر مردم و دینبـاوری آنها خواهند
گذاشـت .چنانکـه در َم َثـل و یـا روایت معروف آمده اسـت کـه «ال ّناس َعلی
دین ُم ُلوکهم» .4در روایتی از رسـول خدا نقل شـده اسـت که :نخسـتین
ِ
چیـزی کـه موجـب نافرمانی پروردگار شـد ،شـش خصلـت بـود :دنیاطلبی،
5
ریاسـتطلبی ،شکمپرسـتی ،شهوتپرسـتی ،عالقه به خواب و راحتطلبی.
اولیـات انحـراف و سسـتی در هـر
از ایـن روایـت میتـوان دریافـت کـه از ّ
شـخصی چـه خصائصی میباشـد .هرچنـد ممکن اسـت در میان خـواص و
اشـخاص زمامدار این مسـأله ابعـاد گوناگون دیگری نیز داشـته باشـد .اما به
اجمـال میتـوان دریافـت که این شـش خصلـت از مـوارد غالب در سسـتی
افـراد در اطاعت خداوند اسـت.
آفـت دنیاطلبـی و به دنبـال زرق و برقهـای دنیا دویدن یکی از عمـده موارد
شـایع در میـان زمامداران اسـت که پس از تکیهزدن به صندلـی قدرت ،دچار
اشـرافیت مبتـذل و قدرتطلبی بیحـد و حصر میشـوند و بهراحتی عصیان
االهـی را مرتکب میشـوند .پیامبـر گرامی اسلام در حدیثی میفرمایند:
قلبـ ُه أربَ َع
لیس م َ
أصب َ
أکب ُ
ـر َه ِّمـ ِه َف َ
ِـن اهلل فی شـی ٍء و أل َز َم َ
ـح و الدُّنیـا َ
« َمـن َ
خصـال َه ّمـ ًا الینقَطِ ُع عن ُه أبداً و شُ ـ ُغ ً
ال الینف ِر ُج منـ ُه أبداً و فقـراً الیب ُلغُ غِنا ُه
ٍ
ً 6
أبـداً و أم ً
ال الیب ُلغُ ُمنتهـا ُه أبدا»..
اگـر کسـی هـم و غ ّمـش دنیا باشـد و دلبسـتگی بـه آن داشـته باشـد ،اول
مصیبتـش این اسـت کـه خداوند به او اعتنا نمیکند و دسـت عنایـت خود را
 -4مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،ج،102ص،7موسسه الوفاءبیروت
َّ
وحب
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ـی بـه اهلل تبارک وتعالی سِ َّ
ـت خ ٍ
وحب الریاسـۀ ُّ
ـب الدُّنیا ُّ
ِصال ُ:ح ُّ
“اول مـا َعصِ َ
َّ
وحـب الراحۀ "بحار االنـوار،ج،73ص153
.حـب النِّسـاء وحب النوم
الطعـام
ُّ
ُّ
ورام ؛ج1ص130
مجموعه
-6
ّ

از روی سـرش برمی دارد و بدا به حال کسـی که دسـت عنایت خداوند روی
سـر او نیسـت و حق تعالی او را به خودش واگذاشـته اسـت.
قـرآن در مذمـت دنیاپرسـتی میفرمایـد« :و ما الحیـاۀ الدنیا اال لعـب و لهو و
للـدار اآلخـره خیر للذین یتقون» 7و زندگی دنیا جز بازی و سـرگرمی نیسـت
و البتـه خانه آخرت برای تقواپیشـگان بهتر اسـت.
حـب دنیـا میتوانـد در فـرد زمامـدار آن چنان تاثیـر گذارد که با چشمبسـتن
ّ
بـر تمـام مسـائل پیرامونش بـه حـرام روی آورد و آن روز اسـت کـه به ورطه
نابودی کشـیده میشـود.
یکی دیگر از آفتهای اخالقی ،ریاسـتطلبی فرد زمامدار اسـت .این مسـأله
نیز پاشنهآشـیل بسـیاری از افراد در مسـند قدرت اسـت .إعمال نظر و قدرتی
کـه از ناحیـه اختیـارات آن فرد مسـؤول بـه او روی مـیآورد ،کمکم موجبات
غـرور و تکبر و ریاسـتطلبیاش میشـود .یکـی از معروفتریـن احادیث در
ایـن زمینـه حدیـث امـام رضا اسـت کـه فرمودنـد« :مـن َطلَ َب الریاسـۀ
فإن الریاسـۀ التصلح ّإل ألهلِها» 8کسی که برای خود ریاست
ل َنفسِ ـه َهلَکَّ ،
بخواهد هالک خواهد شـد؛ چرا که ریاسـت جز برای اهلش صحیح نیسـت.
شکمپرسـتی و صفـات مرتبـط بـا آن همچـون حرامخـواری ورشـوهخواری
از دیگـر مصادیـق آفتهـای زمامداری اسـت .قسـاوت قلـب و درکنکردن
اوضـاع و احـوال اجتمـاع از پیامدهای شکمپرسـتی اسـت .در کتاب شـریف
معراجالسـعاده آمـده اسـت کـه حضرت رسـول فرمـود« :ضـرر هیچ چیز
از بـرای دل مؤمـن ،زیادتـر از بسـیار خـوردن نیسـت .و پرخـوردن باعـث دو
چیـز میشـود :یکـی قسـاوت قلـب و دیگری هیجان شـهوت .و گرسـنگی
نانخـورش مؤمـن و غـذای روح و طعام دل و صحت بدن اسـت ».و شـکی
نیسـت در ایـن کـه بیشتر امـراض و بیماریهـا از شکمپرسـتی و پرخوری
9
هم میرسـد.
یکـی دیگـر از آفتهـای اخالقـی بهویـژه در زمامـداران و مسـؤوالن،
شهوتپرسـتی اسـت .ایـن صفت معنـای عامی دارد که شـامل قوه شـهویه
میشـود امـا معنایـی کـه در عـرف بـدان خیلـی اشـاره شـده اسـت ،معنای
شـهوت فـرج و جنسـی اسـت .پیـروی از این نوع شـهوت ،نفـس را حریص
بـر مجامعـت میکنـد .ایـن عمل در حـد اعتـدال آن کـه ازدواج و زناشـویی
اسـت عملی محسـن اسـت اما در افراط آن امری اسـت قبیح و مسـتهجن
 .داسـتانهای بسـیاری در طـول تاریخ در مـورد زمامـداران و حکمرانان آمده
اسـت که از راه شـهوت جنسـی به ورطه هالکت و نابودی کشـانده شـدند؛
ماننـد جنگهـا بر سـر بـه دسـت آوردن یـک زن یـا داسـتان کلئو پاتـرا در
مصـر .متاسـفانه در تاریخ کشـورمان نیز این مـورد دور از اذهان نبوده اسـت.
شـاهان شهوتپرسـت در دوره قاجـار و یا محمدرضا پهلـوی مخلوع از جمله
 -7انعام32 ،
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زنبارههـا و شـهوترانان در دورههـای معاصر و نزدیک به آن بودهاند .شـهوت
جنسـی دامی اسـت که اگر فرد مسـؤول به سـمت آن کشیده شـود ،رسوایی
و گمراهـی را بـه همـراه دارد .راه پیشگیری از این مسـأله و محافظت از دین
و دنیـا ،دوری از نظرکـردن بـه نامحرم و تصور ایشـان و تکلـم و خلوت با زن
نامحرم اسـت.
یکـی از عمدهتریـن و شـایعترین آفتهـای اخالقـی در افـراد مسـؤول،
ت و زمانبر اسـت .متاسـفانه
راحتطلبی و دوری از کارهای پرمشـقت ،پردق 
نداشـتن روحیـه جهادی و کمهمتی ،مشـکلی اساسـی در مدیـران جامعه ما
اسـت .مقـام معظم رهبـری در ایـن زمینـه میفرمایند:
«اگـر مـا جهـاد كنیم ،اگـر ما حركت كنیـم ،اگر مـا نیتمـان را خالص كنیم،
خـداى متعـال هـم به مـا كمك خواهد كـرد؛ اگر مـا تنبلى كنیم ،اگـر كارى
كـه بـر عهده ما اسـت انجـام ندهیم ،طبیعى اسـت انتظـار كمـك االهى را
هـم نباید داشـته باشـیم .خداوند متعال به كسـانى كه كار میكننـد و تالش
میكننـد ،كمـك میكنـد؛ خداوند متعال بـه ملّتهایى كـه حركت میكنند
و بـه انسـانهایى كـه تالش میكننـد ،كمك میكند؛ تلاش كنیم ،حركت
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كنیـم ،خـداى متعـال هم به مـا كمك خواهد كـرد».
از جملـه دیگـر آفتهای اخالقـی در میان زمامـداران و حکمرانـان ،میتوان
بـه مـوارد زیر اشـاره کرد که توضیحشـان در این مجال نمیگنجد :نداشـتن
علـم و تخصـص موردنیاز ،رانتخـواری ،ضعف در مدیریـت و تصمیمگیری،
نداشـتن خودباوری ،انتشـار اسـرار مردم و نظام ،دوری از مردم و در دسـترس
نبـودن ،حراسـت نکـردن از مرزهـا و تضعیـف قـدرت نظامـی و سیاسـی،
غرببـاوری و داشـتن امیـد بـه قـدرت خارجـی ،نادیدهگرفتن تـوان داخلی،
کسـب قـدرت و کشـاندن جامعه بـه ناآرامی بـرای اعمال قدرت جنـاح خود.
امـام صـادق میفرماینـد« :عاقـل نبایـد هیـچ کـس را کوچـک شـمارد
و سـزاوارترین کسـانی کـه نباید تحقیر شـوند ،سـه گـروه هسـتند :عالمان،
فرمانروایـان ،بـرادران دینـی ...هرکـس حاکم(اسلامی) را کوچـک شـمارد،
دنیایـش تباه میشـود 11».رسـول خدا نیـز در روایتی تمام سـخن را در دو
کلمـه خالصـه کرده ،فرمودند« :صنفـان من أم ّتی اذا صلحـا َصلَ َحت أم ّتی و
12
إذا فسـدا فسـدت أم ّتی قیل :یا رسـول اهلل! َو َمن هما؟ قال:أل ُفقَها ُء ُ
وأألمرا ُء»
از امـت مـن دو دسـتهاند کـه اگر صالح باشـند امت من به صلاح میگرایند
و اگـر فاسـد باشـند امت من فاسـد میشـوند .گفتند :ای رسـول خـدا! آن دو
کیانانـد؟ فرمود :فقیهـان وحاکمان.

 .1395 /02 /29 -10بیانـات در دیـدار قاریـان و حافظـان برتـر شـركتكننده در
مسـابقات بینالمللـى قـرآن كریـم
 -11تحف العقول،ص320
 -12کتاب الخصال،ص36
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نظـام اسلامی بـر پایه حقطلبی و حقخواهی و عدالت اسـتوار اسـت و رعایت حقـوق در این نظام ،مالک مشـروعیت زمامداران اسـت.
اشـاره
حضـرت امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری و قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایـران ،ضـرورت بیشترین اهتمـام را در ایـن باره
گوشـزد کردهانـد .اولویـت امـروز جامعـه مـا نیـز اقتضا میکنـد مسـؤوالن و کارگـزاران نظام اسلامی 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 اسلامی و مردم ،بیـش از هر زمـان دیگری تضمین
و تامیـن شـود .بـه همیـن مناسـبت در این نوشـتار برپایه منابـع فقه و اخلاق حکومتی اسلام ،به حقوق مـردم بر زمامـداران در نظام اسلامی نگاهی
اجمالـی خواهیـم داشـت .مـراد از حقـوق در این نوشـتار ،اعـم از حق حقوقی و حقهـای اخالقی اسـت اما پیش از بیـان این حقـوق ،تذکر مقدماتی
ضروری اسـت.

مقدمه اول :تقابل و توازن حقوق و تکالیف مردم و زمامداران
در نظـام اسلامی هـر حقى براى شـخصى یا اشـخاص ثابت شـود ،تكلیفى
نیـز بـراى آنهـا ثابت مىشـود كـه مفـاد آن اثبات حـق براى طـرف مقابل
اسـت .ایـن رابطه به صورتى عادالنه و مسـاوى برقرار اسـت؛ یعنى به همان
مقـدار كـه مردم در برابر حاكم اسلامى محق هسـتند ،به همان میـزان ـ نه
كمتـر و نه بیشتـر ـ در برابـر او مكلّفند.
آن حضرت در این باره سـخنى دارد كه مىفرمایند« :كسـى را حقى نیسـت
جـز آن كه بر او نیز حقى اسـت و بر كسـى حقى نیسـت ،جز آن كـه او را نیز
حقـى اسـت .اگر بتوان كسـى را یافت كه حـق دارد و تكلیف نـدارد ،آن كس
1
تنها خداى متعال اسـت و نه مخلوقـات او»...
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همچنیـن مىفرمایـد« :همانـا خداونـد از آن نظـر كـه حكمرانـى شـما را بر
عهـدهام نهـاده ،حقـى براى من بر شـما قـرار داده و حقى براى شـما همانند
2
آنچـه بـر شـما دارم ،بـر من مقـرر نموده اسـت».
و نیـز می فرماید« :خداى سـبحان از حقهاى خود حقوقـى را براى بعضى از
مردمـان بـر بعضى از آنـان واجب كرد و آن حقها را با یكدیگر برابر سـاخت؛
بـدان سـان كـه واجب شـدن حقـى رامقابل حقى گذاشـت و حقى بركسـی
3
واجـب نشـود جزآن كـه حقى كه برابر آن اسـت ،گزارده شـود».

 . 2همان
 . 3همان

مقدمه دوم :اهمیت حقوق متقابل حاكم و مردم
حقـوق میـان حاكم و مردم در جامعه علوى از اهمیت ویژهاى برخوردار اسـت؛
چنـان كـه آن را از حقـوق دیگر در چنین جامعهاى متمایز مىكند .آن حضرت
در ایـن بـاره مىفرماینـد« :بزرگترین حقوقى كـه میان مردمان جریـان دارد
همانـا حـق والى بر مـردم و حق مردم بر والـى اسـت 4».آن گاه به بیان نتایج
و فوایـد پاىبنـدى حاكـم و مردم به این حقوق مـى پردازند
نتایـج احتـرام به حقوق متقابل حاكم و مـردم .1 :سـازماندهى پیوند و ارتباط
میـان والـى و مـردم؛  .2اعتلاى دین و سـربلندى آن؛  .3رسـتگارى و صالح
مـردم و حاكمـان؛  .4محوریـت یافتـن حـق در جامعـه؛  .5زمینهسـازى براى
اجـراى دیـن؛  .6تحقـق عدالـت اجتماعـى؛  .7اجراى سـ ّنتهاى االهـى؛ .8
5
امـكان اسـتمرار حكومت؛  .9ناامیدى دشـمنان.
پیامدهـای پایبنـد نبـودن حاكم و مردم بـه حقوق متقابل :حضرت سـپس به
بیـان پیامدهـای بىمباالتـى در اجـراى این حقوق اشـاره كـرده ،مىفرمایند:
«آن گاه كـه مـردم بـر حاكـم اسلامى چیـره شـوند (اوامـر و نواهـى او را به
كار نبندنـد) و یـا حاكـم بـر مردم سـتم کنـد . 1:اختلاف كلمـه رخ مىدهد؛
 .2نشـانههاى سـتمگرى رواج مىیابـد؛  .3دینگریـزى آشـكار مىشـود؛ .4
عمـل بـه سـ ّنتها رهـا مىشـود؛  .5هواپرسـتى معمـول مىشـود؛  .6احكام
االهـى تعطیـل مىشـود؛  .7مشـكالت روحـى زیاد مىشـود؛  .8حساسـیت
بـه فروگـذارى حقوق بزرگ و انجام اعمال ناپسـند سـترگ از بین مـىرود؛ .9
نیـكان خوار مىشـوند؛  .10بدكاران بزرگمقدار مىشـوند؛  .11مـردم در برابر
6
خداونـد به سـبب گناهان ،بسـیار سـنگینبار مىشـوند».
پس از بیان این مقدمات به بیان حقوق مردم بر زمامداران می پردازیم:
اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و تبعیض

طـورى كـه گمان كرد مـن دین خود را بـه او فروختـه ،از روش عدالتمندانه
خویـش رویگـردان شـده ام .آهن پارهاى برایش در آتـش گداختم و نزدیك او
بـردم تـا عبرت گیرد؛ چنانكه از درد آن همچون بیمار ،ناله و شـیون سـر داد
و نزدیـك بـود از اثـر آن بسـوزد .به او گفتـم :اى عقیل! آیا از آهنپـارهاى كه
آدمـى آن را بـراى بـازى خود سـرخ كرده ناله مىكنى و مرا به سـوى آتشـى
كـه خـداى قهار از روى خشـم برافروخته مىكشـانى؟ آیا سـزاوار اسـت تو از
8
ایـن رنج انـدك بنالى و مـن از آتـش دوزخ ننالم؟!»
سـپس در ادامه همین كالم ،سرگذشـتى شـگفتانگیزتر از جریان عقیل ذكر
مىكنـد؛ سرگذشـت اشـعث بـن قیس را كـه بـا آوردن رشـوهاى بـه عنوان
هدیه مىخواسـت امـام را فریب دهد« :شـگفتانگیزتر از سرگذشـت عقیل،
سرگذشـت كسـى اسـت كه شـب نزد من آمد و تحفهاى در ظرفى بسـته و
معجونـى آورد كـه از آن تنفّـر داشـتم؛ چنان كه گویـا با آب دهـان مار یا قى
آن خمیـر شـده بـود .از او پرسـیدم :آیـا ایـن هدیه اسـت یا زكات یـا صدقه؟
اگـر زكات و صدقـه اسـت ،بـر مـا اهـل بیـت حـرام اسـت .گفـت :صدقه و
زكات نیسـت ،هدیه اسـت .گفتـم :مادرت در سـوگ تو بگرید ،آیـا از راه دین
خـدا وارد شـدهاى تـا مـرا بفریبى یا عقل از سـرت پریـده یا جنزده شـدهاى
یـا سـخن بیهـوده مىگویى؟! سـوگند بـه خـدا ،اگر هفـت اقلیم را بـا آنچه
زیـر آسمانهاسـت بـه مـن بدهند تا خـدا را نافرمانـى كرده ،پوسـت جوى را
از مورچـهاى بـه نـاروا بسـتانم ،چنین نخواهم كرد كه دنیاى شـما نـزد من از
برگـى در دهـان ملخـى كـه آن را جویده و طعمه خود سـاخته خوارتر اسـت.
علـى را چـه كار بـا نعمتـى كـه نپایـد و لذتـى كـه بـه سـرآید؟! به خـدا پناه
9
مىبریـم از خفتـن اندیشـه و زشـتى لغزشهـا و از او یـارى مىخواهیم».
حضـرت در بیـان دیگـرى ،بـه طـور صریـح ،عدالتگرایـى و حقخواهـى را
از وظایـف حاكم اسلامى و حقـوق مردم بر وى دانسـته ،مىفرماینـد« :آگاه
باشـید كـه حـق شماسـت بر من كـه  ...حـق شـما را از موضع آن بـه تأخیر
نیفكنـم و تـا آن را نرسـانم وقفـهاى در آن روا ندانـم و همـه شـما را در حـق
10
برابر دانـم».

امیرمؤمنـان در بیـان ضـرورت عدالتگرایـی زمامـدار اسلامى فرمودند:
االغلال ُمصفّداً
مسـهداً و اُجـ َّر فِى
«واللّ الن ابیـت على ِ
ِ
ـعدان ّ
الس ِ
حسـك ّ
الـى مِـن اَن ألقى اللّ
ً
َ
لبعض العبـا ِد و غاصب ًا
ا
ظالم
ة
القیام
م
یـو
ه
ل
رسـو
و
ِ
اَ ُّ
ِ
ُ َ
حـب َّ
اظلم اَحداً لنفس یسـ ِر ُع الـى البِلى ُقفولها و یطولُ
الحطا ِم و َ
ل ِشـىء مِـن ُ
كیف ُ
7
فى ال ّثـرى ُحلولها».
حضـرت در این بیـان ،ظلمگریزى خویـش را به تصویر كشـیده ،مىفرمایند:
سـوگند بـه خدا ،اگر شـب را تـا به صبح بـه روى خار بگذرانم و مـرا در غلها
بـه بند بكشـند ،برایم از آن بهتر اسـت كه خـدا و رسـول را در قیامت مالقات
كنـم در حالـى كـه بر بعض از بندگان سـتم كـرده ،چیزى از مـال دنیا غصب
كرده باشـم .چگونه به كسـى سـتم کنم براى نفسـى كه با شـتاب به اندراس
و كهنگـى روى نهاده اسـت و دورزمانى در زیر خـاك خواهد ماند؟!
رفتـار پرصالبـت آن حضـرت در برخـورد بـا بـرادرش عقیـل ،كه امتیـازى از
بیتالمـال تقاضـا کـرده بود ،نمونـه بـارزى از اهتمـام آن حضرت بـه اجراى
عدالـت و ظلمگریـزى اسـت .ایشـان ،خـود در وصـف آن واقعـه مىفرمایند:
«سـوگند بـه خـدا ،عقیـل را در شـدت پریشـانى و فقـر دیـدم كـه یـك من
گندم شـما را از من خواسـت ،در حالى كه كودكانش را از پریشـانى با موهاى
غبارآلـود و رنگهـاى تیـره دیـدم؛ گویا چهرههاشـان با نیل سـیاه شـده بود.
عقیـل درخواسـت خـود را تكرار مىكرد و مـن گفتارش را گوش مـىدادم ،به

قاطعیـت امیرمؤمنـان در مقابلـه با متخلفان از جمله خائنـان به بیتالمال
الگـوى رفتـارى كاملـى بـراى زمامـداران به شـمار مىآید .سـیره ایشـان به
گونـهاى بـود كه از هیچ تخلفى آسـان نمىگذشـتند و به تناسـب تخلف ،به
مجـازات متخلـف ـ هـر چند كارگـزار خویش باشـدـ مىپرداختند.
برای نمونه ،حتى یك مهمانى اشـرافى ،كه كارگزارش به آنجا دعوت شـده
بود ،مىتوانسـت آن حضرت را به خشـم آورد و نامهاى به وى بنویسـد« :اى
پسـر حنیـف! به من خبر رسـیده اسـت دعوت یكـى از مردان بصـره كه تو را
بـه سـفرهاى خوانـده ،اجابت کرده و بـدان شـتافتهاى؛ خوردنىهاى رنگارنگ
برایـت آورده و پـى در پـى كاسـهها پیشـت نهادهانـد .گمـان نمىكـردم بـر
سـفره مـردى حاضر شـوى كه بـه نیازمنـدان خود جفا كـرده و آنـان را بدان
11
نخوانده و بىنیازشـان به آن دعوت شـده اسـت».
و در خطـاب بـه كارگـزارى كه از بیتالمال مسـلمانان سوءاسـتفاده كرده بود
مىنویسـد« :پناه بر خدا! آیا به رسـتاخیز ایمان ندارى و از حسـاب و پرسـش

ض سـبحانه مِن َ
على الرعیـ ِة و حقُّ الرعی ِة على
تلك
« . 4و
افتـر َ
ِ
ُ
اعظـم مـا ّ
الحقوق حق الوالی َ
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 . 7همان ،خطبه  ،224ص 259

 . 8همان
 . 9همان
ـر لكـم حقّـ ًا َعن محِ لّـه و ال اقف به
 . 10همـان ،نامـه « :50اَال و ّان لكـم عنـدی اَن ...ال أؤخّ َ
الحق سـوا ًء / ».نامـه / 45نامه41
دون مقطعِـه و ا ِن تكونـوا عنـدی فى ِ
 . 11همان

قاطعیت در اجراى احكام االهى
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بیـم نمىكنـى؟ اى كـه نـز ِد ما در شـمار خردمندان بـودى ،چگونـه در حالى
كـه مىدانسـتى آنچـه مىخـورى و مىنوشـى حـرام اسـت ،آن را بـر خـود
گـوارا سـاختى؟  ...پـس ،از خـدا بیـم دار و مالهـاى این مـردم را باز سـپار و
اگـر نكنـى ،تـا بـر تو دسـت یابم ،تـو را كیفـرى دهم كه نـزد خـدا عذرخواه
مىگـردد و تـو را بـا شمشـیرى بزنـم كه كسـى را بدان نـزدم جـز آن كه به
آتـش درآمـد .به خدا! اگر حسـن و حسـین چنـان كردند كه تو كـردى ،از من
روى خـوش نمىدیدنـد و بـه آرزویـى نمىرسـیدند تا آن كـه حـق را از آنان
12
بسـتانم و باطلـى را كه از سـتم آنـان ایجاد گردیده اسـت نابود سـازم».
وقتـى آن حضـرت دربـاره نزدیكتریـن كسـان و عزیزانـش یعنى حسـن و
حسین(علیهماالسلام) چنـان قاطعانـه بیندیشـد و عمل کند ،طبیعى اسـت
كـه بتـوان بـا یقیـن ،او را مصداق كامل حاكمى دانسـت كه در اجـراى حدود
ذرهاى سسـتى و سـهلانگارى بـه خـود راه نمىدهـد و در
و احـكام االهـیّ ،
این مسـیر ،كسـى بر دیگرى برترى ندارد و همگان نزد او یكسـانند .سـوده
نمونـهاى از عدالـت خواهـى ،ظلمسـتیزى و قاطعیـت او را در اجـراى عدالت
خطـاب بـه معاویـه و در اعتـراض و شـكایت از مأمـور جمـعآورى زكات این
چنیـن بازگفتـه اسـت« :به یاد دارم كـه نزد حضرت على بـن ابى طالب رفتم
و مىخواسـتم از مأمور جمعآورى زكات شـكایت كنم .آن گاه رسیدم كه او به
نمـاز برمىخاسـت ،اما تا مـرا دید به نمـاز نیاغازید با رویى گشـاده و مهربان،
فرمـود :آیـا حاجتـى دارى؟ گفتـم :آرى! و شـكایت خـود را عرض كـردم .آن
گرامـى همچنـان كه بر آسـتانه نماز خویش ایسـتاده بود ،گریسـت و آن گاه
بـه خداونـد گفـت :خدایا! تو آگاه و شـاهد بـاش كه من هرگز فرمان نـدادم او
بـه بندگانت سـتم كنـد .و بىدرنگ ،قطعه پوسـتى درآورد و پـس از نام خدا و
آیـهاى از قـرآن ،چنین نوشـت...« :آنگاه كه نامهام را خواندى ،دسـت و بالت
را جمـع كن تا كسـى دیگر بفرسـتم آن ها را از تو تحویل بگیـرد »...و نامه را
بـه مـن داد .سـوگند بـه خداوند كه نه آن را بسـت و نـه مهر كرد .نامـه را به
13
آن مأمـور دادم و او معـزول گردیـد و از نزد مـا رفت»...
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گزینشاصلحیتمدار

بـه جـرأت ،مىتـوان گفـت در نظام حكومتـى اسلام ،یكى از بایسـتههایى
كـه حاكـم اسلامى باید بدان همـت گمارد گزینـش كارگزارانى اسـت كه از
درایـت ،لیاقـت و كارایـى الزم در امـور مربوط بـه حوزه خود برخوردار باشـند.
از جاىجـاى نهجالبالغـه حضـرت امیـر بهخوبـى مىتـوان دریافـت كه آن
حضـرت بـه قـدر كافـى ،بـه ایـن مهم اهتمـام داشـتند و كسـانى را بـه كار
مىگماردنـد كه شایسـتهترینها باشـند.
آن حضـرت در نامـهاى بـه یكى از كارگـزاران خود مرقوم نمودنـد« :من تو را
در امانـت (حكومت) شـریك خـود گردانیدم و تو را به خـود نزدیك گردانیدم،
در حالـى كـه هیچیـك از خاندانـم براى یـارى و مـددكارىام چون تـو مورد
14
اعتمـاد نبـود و امانتدارى چون تـو نیافتم».
 . 12همان
 . 13پیشـواى اول امیرمؤمنان على(علیهالسالم) ،قم ،مؤسسـه در راه حق ،1369 ،ص  19ـ ،20
به نقل از شـیخ عباس قمى ،سـفینةالبحار ،ج ،1ص 671ـ672
 . 14نهج البالغه ،نامه41

در ادامـه همیـن نامـه ،پـس از توبیخهایى كه به سـبب تخلفـات وى بـر او روا
مىدارنـد ،مىفرماینـد« :اى كه نزد ما در شـمار خردمندان بـودى 15». ...ب هواقع،
حضـرت در ایـن بیانـات ،لزوم احـراز صفات امانتـدارى ،وثاقت و برخـوردارى از
درایـت را در كارگـزار گوشـزد مىكننـد؛ صفاتـى كـه بیگمـان از مهمترین و
ضرورىتریـن صفـات در نصـب كارگـزاران حكومتى به شـمار مىآیند.
در ایـن زمینـه اشـاره بـه نامـه آن حضرت به مالك اشـتر مناسـب اسـت كه
در آن مرقـوم فرمودنـد« :سـپس در كار كارگـزاران خویش بیندیـش و آنگاه
كـه آنـان را نیـك آزمـودى ،بـه كارشـان گمار و بـه میل خود و بى مشـورت
دیگـران بـه ایـن امـر بپـرداز ...و كارگزارانـى اینچنیـن را در میـان كسـانى
جسـتوجو كـن كه اهـل تجربه و حیـا هسـتند؛ از خاندانهاى پرهیـزكاران
و نیـكان كـه در مسـلمانى از دیگـران قدمى پیشتـر دارند؛ زیرا اخلاق آنان
16
برتر اسـت و آبرومندترند و طعنشـان كمتـر و عاقبتنگرىشـان افزونتر».
خودنظارتیکارگزارانحکومتی

از دیگـر وظایفـى كـه حاكـم اسلامى در نظام علـوى باید م ّد نظـر خویش
قـرار دهـد ،آن اسـت كه افزون بر رعایـت دقت و حزم در گزینـش كارگزاران
شایسـته ،پیوسـته بـر آنـان نظارت داشـته باشـد تا مبـادا از راه مسـتقیم حق
منحـرف شـوند و پـاى در راه سـتم بـه بندگان خدا نهنـد .همان گونـه كه از
نامهها و سـخنان بسـیار حضرت برمىآید ،ایشان بازرسـانى در حكومت خود
داشـتند كـه مدام بر كارگـزاران نظارت مىكردند و گزارشهـاى الزم را به آن
حضـرت ارائـه مىکردنـد .البتـه این كار مانـع از آن نبوده كه حضرت نسـبت
بـه اخبـارى كـه از سـوى مردم نیز بـه آن حضرت مىرسـید ،بـا روى خوش
برخـورد كننـد؛ گزارشهـاى مردمـى را غنیمت مىشـمردند؛ چنانكـه براى
نمونه در ماجرایى كه از سـوده نقل شـد ،وقتى حضرت شـكایت وى را شـنید
و از راههـاى دیگـر نیـز صدق این شـكایت احراز کـرده بود ،به سـرعت اقدام
به عـزل كارگزار خویـش کرد.
در نهجالبالغـه ،به موارد متعـددى برمى خوریم كه حضرت تعابیرى همچون
«بلغنى عنك» دارند كه حاكى از ُحسـن نظارت ایشـان بر كارگزاران اسـت.
بـرای نمونـه ،در نامـهاى خطاب بـه یكى از كارگـزاران خود مرقـوم مىدارند:
«از تـو بـه من خبرى رسـیده اسـت .اگـر چنان كرده باشـى پـروردگار خود را
به خشـم آوردهاى و امام خویش را نافرمانى كردهاى و امانت خود را از دسـت
دادهاى .بـه مـن خبر رسـیده كه تو كشـت زمین را برداشـته و آنچـه را پایت
بـدان رسـیده بـراى خود نگه داشـتهاى و آنچه را در دسـتت بوده خـوردهاى.
حسـاب خـود را بـه من باز پس ده و بدان كه حسـاب خدا بزرگتر از حسـاب
17
مردمان است».
مـوال در نظـارت بـر كارگزاران هـم در توبیخ خطاكاران جدیت داشـتند و هم
با نیكروشـان در جهت تشـویق و سـتایش آنان گام برمىداشـتند؛ چنانكه
از نامـهاى كه به عمر پسـر ابوسـلمه مخزومى ،كه از جانـب امام والى بحرین
 . 15همان»:ایهاالمعدو ُدکان عندنامن ذوى االلباب»...
 . 16همان ،نامه53
 . 17همان ،نامه40

بود ،نوشـتند پیداسـت .حضرت در ایـن نامه مىفرمایند« :امـا بعد ،من نعمان
پسـر عجالن زرقى را به والیت بحرین گماشـتم و تو را از آن كار برداشـتم،
در حالـى كـه نـه مورد نكوهش هسـتى و نه تو را سرزنشـى شـاید؛ حكومت
را نیـك انجـام دادى و امانـت را درسـت گـزاردى  ...مـن مـى خواسـتم سـر
وقـت سـتمكاران شـام بـروم و دوسـت داشـتم تـو با مـن باشـى؛ زیرا تـو از
سـزاوارمردمانى هسـتى كه در جهاد دشـمنان و برپاداشـتن سـتون دین به تو
ّ 18
پشـتگرم و دلآرام هستم .ان شـاءالل».
چنـان كـه مالحظه مىشـود ،حضـرت در نظـارت بـر كارگـزاران از دو اهرم
تشـویق و ترهیـب نیـز بـه مقـدار الزم بهـره مىبردند تـا نظارت بـه صورت
مؤثـر صـورت پذیرد.
آموزش و پرورش همگانى

در جامعه اسلامی ،پیشـرفت فرهنگى و علمى و تربیت نفوس انسـانها به
صورتـى فراگیـر از وظایـف و آرمانهاى حكومت شـمرده مىشـود .حضرت
در این باره مىفرمایند« :حق شـما بر من آن اسـت كه  ...وسـایل آموزشـتان
را فراهـم سـازم تـا در تاریكـى جهل نمانیـد و امكانات پـرورش و تربیتتان را
19
فراهم كنم تـا بدانید».
بـر این اسـاس ،حكومت در جامعه علوى نمىتواند نسـبت بـه امور فرهنگى
متسـاهل و متسـامح باشـد .حكومت اسلامى موظف اسـت در پاسـداری از
فرهنـگ اسلامى مـردم ،نگـران و مسـؤولیتگرا باشـد و از امكانـات جامعه
اسلامى در راه اعتلاى فرهنگى جامعه اسلامى براسـاس تعالیم اسلامى
هزینـه کنـد .تذكـر این نكتـه ضرورى اسـت كه ایـن موضـوع ،خصیصهاى
ابتـكارى و تهاجمـى دارد و كارى باالتر از دفاع فرهنگى در برابر فرهنگهاى
مهاجـم اسـت كه بـه تبع زمانهـا و مکانهـای متفـاوت ،متنوع اسـت؛ هر
چنـد ایـن نیز نوعى دفـاع پیشگیرانـه و به تعبیـرى ،مقاومسـازى جامعه در
برابـر تهاجمهـا به شـمار مىآید.
قـرآن كریـم نیـز در وصف حاكمـان االهی به ذكـر این نكته پرداخته ،اشـاره
مىكنـد كـه آنان كسـانىاند كه «اگـر در زمین به آنان حاكمیـت عطا كنیم،
نمـاز را بـه پـا مىدارنـد و زكات مىپردازنـد .و امـر به معـروف و نهى از منكر
مىكنند(»...حـج 20)41،بهواقـع ،بـا ایـن بیـان ،اشـاره دارند كـه حكومت نزد
اهـل حـق ،ابزارى براى اقامه دین خدا و ارتقاى معنوى جامعه انسـانى اسـت
و ارزش ذاتى ندارد.
رفاهعمومى

اگـر درآمدهـاى جامعه اسلامى در راه رفع نیازمندىهاى مـردم و به عبارتى،
تأمیـن رفـاه عمومى هزینه شـود ،مىتـوان انتظار داشـت كه مـردم با رغبت
بیشتـرى بـه اداى وظایـف مالـى خود اقـدام كننـد و این كار در شـكوفایى
 . 18همان ،نامه 42
تعلمكم كیال تَجهلوا و تأدیبكم كیما تعلموا
على  ...و ُ
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ِ
 . 20الّ َ
االرض اقا ُمـوا ّ
المنك ِر

اقتصـادى جامعـه اسلامى نقش بسـزایى دارد .به تعبیـر دیگر ،با ایـن بیان،
تأمیـن رفـاه عمومـى در جامعه رابطـه تأثیرگـذارى و تأثیرپذیـرى متقابلى با
پرداخـت مقررههـاى مالى مـردم دارد و این دو با یكدیگـر تعامل مثبت دارند.
حضـرت در نامـهاى بـه امیران سـپاه خویـش مىفرماینـد« :اما بعد ،بـر والى
اسـت كـه اگر بـه زیادتـى از مال رسـید یا نعمتى مخصـوص بـه وى ارزانى
شـد ،موجـب دگرگونى او نشـود و آنچه خدا از نعمت خویـش نصیب او كرد،
21
مایـه نزدیكـى او به بندگان خـدا و مهربانى و لطـف او به برادرانش شـود».
ایـن بیـان بـه مسـأله تواضـع و فروتنـى ـ صفت روحـى ـ حاكم اسلامى نیز
مربـوط مىشـود ،امـا شـاید بتـوان از آن بـذل عنایـت مالى حاكم اسلامى به
مردم را در صورت افزایش درآمدهاى مالى حكومت اسلامى نیز اسـتفاده كرد.
حضـرت در بیـان دیگـرى كـه حق مـردم را بر خویـش برمىشـمارد ،تأمین
رفـاه در زندگـى مـردم را مطـرح كـرده ،مىفرماینـد« :حق شـما بـر من آن
اسـت كـه خیرخـواه شـما باشـم و در تأمیـن رفـاه شـما از درآمـد بیتالمال
بكوشـم 22»...و در عهدنامهاى كه به مالك اشـتر مرقوم نمودند ،آمده اسـت:
«...و بایـد بـه آبادانـى زمیـن بیـش از گرفتـن خـراج و مالیات اهتمـام ورزى
میسـر نشـود و آنكه خـراج طلبد و بـه آبادانى
كـه اخـذ خـراج جز بـا آبادانى ّ
نپردازد ،شـهرها را ویران كند و بندگان را هالك سـازد و كارش بسـیار اندك
23
راسـت آید»...
جـدا از حقوقـى كـه مردم در جامعه علـوى بر حاكمان دارنـد ،موالى متقیان،
حاكمـان و كارگـزاران را ملـزم بـه اخالق و آدابـى مىداند كه چهـرهاى ویژه
بـراى حكومـت در جامعـه علوى ترسـیم مىكنـد .در این جا چنـد نمونه آن
ذكر مىشـود:
رفتار کریمانه و کرامت مدارانه
الف) رعایت ادب و احترام به مردم
حضـرت علـى در برخـورد بـا مـردم ،الگـوى متانـت و ادب و احتـرام بـه
شـمار مىآینـد و نهتنها خـود ،بلكـه كارگزارانشـان نیز موظـف بودند همین
شـیوه را در برخـورد با مردم داشـته باشـند .درایـن باره ،مىتوان به شـیوهنامه
جمـعآورى مالیـات و وظایفـى كـه مأمـوران دریافت مالیـات بر عهـده دارند،
اشـاره كـرد .حضـرت در این بیـان ،ابتـدا به حالتـى روحى اشـاره مىكند كه
حاكـم یـا كارگـزار او در برخـورد بـا مردم بایـد دارا باشـد و خطاب به كسـى
كـه بـراى جمـعآورى زكات اعزام مىكنـد ،مرقوم مـىدارد« :برو بـا ترس از
خدایـى كه بىهمتاسـت» و سـپس ادامه مىدهد« :مسـلمانى را مترسـان و
اگـر او را خـوش نیایـد ،بر سـر وى مران و بیـش از حق خدا از مـال او برندار.
چون به قبیلهاى رسـى ،بر سـر آب آنان فرود آى ،نه آن كه به خانههایشـان
درآیـى ،آنگاه آهسـته و آرام بـه سـوى ایشـان رو تـا بـه میـان آنان رسـى و
سالمشـان كن و از گرامیداشـت آنان كوتاهى نكن ،سـپس بگو :اى بندگان
ولى خدا و جانشـین او به سـوى شـما فرسـتاده اسـت تا حقى را كه
خدا! مرا ّ
 . 21نهجالبالغه ،نامه 50
توفیر فیئكم علیكم
على فالنصیح ُة لكم و ُ
 . 22همان ،خطبه  :34فاما ح ُّقكم َّ
 . 23همان ،خطبه 53
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خـدا در مالهایتـان نهـاده از شـما بگیـرم .آیا خـدا را در مالهاى شـما حقى
ولى او بپردازید؟ اگر كسـى گفت نه ،متعرض او
اسـت تا آن را ادا سـازید و به ّ
مشـو واگركسـى گفت آرى ،بااو برو ،بى آن كه او را بترسـانى و هراسـان كنى
یـا بـر او سـخت گیرى یـا كار را بر وی دشـوار گردانى .آنچه از سـیم و زر به
تـو دهـد ،بگیـر و اگـر او را گاو و گوسـفند و شـتر اسـت ،بىرخصـت او میان
آن اوسـت و چون به رمه رسـیدى،
آن هـا وارد نشـو؛ زیـرا بیشتـر آن رمه از ِ
چونـان كسـى بـه میانشـان نرو كـه مالك آن اسـت یـا مىخواهـد آن ها را
بیـازارد و چارپایـان را از جـاى مگریزان و مترسـان و با صاحـب آن در گرفتن
24
حق خـدا بدرفتارى نكـن»...
آنگاه حضرت در بیان رعایت ادب و احترام نسبت به صاحب مال ،مطالب
دیگرى مىفرماید كه بیانگر عمق باور وى به این مطلب و اهمیت آن است.
ب) مردم دارى
حضـرت امیـر در نامـهاى به قثم بن عبـاس ،كارگزار خـود در ّ
مكه ،چنین
نگاشـت ...« :و بامـداد و شـامگاه بـا مـردم بنشـین و آن را كـه فتـوا خواهد،
فتـوا ده و آن را كـه نیازمنـد دانش اسـت ،بیامـوز و با دانا به گفتوگـو بپرداز؛
مـردم پیـام تو را جز از زبان خودت از كسـى نشـنوند و بـراى مالقات خویش
واسـطهاى مگمـار و هیـچ نیازمنـد دیـدارت را از دیـدار خـود محروم مسـاز؛
چراكـه اگـر در اولیـن برخـورد ،از دیـدارت محـروم شـوند ،هر چنـد در پایان
25
حاجـت خویش بسـتانند ،تو را نسـتایند».
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ج) صداقت با مردم
امیرمؤمنـان در بیـان دیگـرى ،ضمن برشـمردن حقـوق مـردم بر خویش
مىفرماید« :آگاه باشـید ،حق شـما بر من آن اسـت كه رازى را از شـما پوشـیده
نـدارم ،مگـر در جنـگ 26».پیداسـت كه اگر ضـرورت جلوگیرى از فاش شـدن
اسـرار جنـگ نمىبود ،حضرت این اسـتثنا را نیـز بیان نمىفرمـود .مطابق این
بیان شـریف ،وظیفه حاكم اسـت كه مسـائل جامعـه و حكومت را بـه گونهاى
شـفّاف و صادقانـه بـا مردم در میـان گـذارد و به اطالعرسـانى عمومى اهتمام
ویـژه داشـته باشـد تا مردم بـا آگاهـی از اوضـاع و احـوال ،او ًال بتوانند بـا درك
مشـكالت ،همـكارى مناسـبترى با نظام اسلامى داشـته باشـند و ثانیـ ًا ،با
آگاهـی بهنگام از مسـائل جارى نظام ،احسـاس شـخصیت کنند.
د)تملّقستیزى
حضـرت در خطبـهاى كـه در صفیـن ایراد کردند ،سـتایشگرى و چاپلوسـى
را بـه شـدت نكوهـش كـرده ،بـر حاكمـان فرض سـاختند كـه بـه مقابله با
ایـن آفـت اجتماعـى برخیزند« :در نظر مردمان شایسـته ،زشـتترین حاالت
زمامـداران آن اسـت كـه بـر آنـان گمـان رود كـه دوسـتدار فخـر و مباهاتند
و كارهایشـان بـه حسـاب خودبزرگبینـى گـذارده شـود .بیـزارم از آن كه بر
مـن گمـان آن بریـد كه دوسـت دارم مرا بسـتایید و من مدح و ثناى شـما را
بشـنوم .خداى را سـپاس كه چنین نیسـتم و چنانچه دوسـت داشـتم درباره
مـن چنین گویند ،براى فروتنى در پیشـگاه خداونـد ،آن را وامىنهادم؛ خدایى
كـه تنهـا او سـزاوار بزرگـى و بزرگوارى اسـت .چه بسـیار مردمى كـه پس از
گرفتارى ،دوسـت دارند سـتایش شـوند ،لیك مرا نسـتایید تا از عهده حقوق
 . 24همان ،نامه 25
 . 25همان ،نامه 67
 . 26همان ،نامه « :50اَال و ا ِّن لكم عندی اَن ال اَحتجز دونكم سِ ّراً ّال فی حرب»...

بـر زمیـن مانـده برآیـم و واجباتى را كـه برگردنم باقـى اسـت ادا نمایم .پس
بـا مـن چنـان كه بـا گردنكشـان و زورگویان گفته مىشـود سـخن نگویید
و چونـان كـه از تندخویـان پنهـانكارى مىشـود از مـن پنهان ننماییـد و با
ظاهرسـازى ،بـا مـن برخـورد نكنید و شـنیدن حقى را كـه دربـاره من گفته
آیـد بـر مـن سـخت مپندارید و گمـان مبرید كـه مـن در پس آنم كـه براى
خویـش بزرگـى فراهـم آرم .پـس آن كـه حقـى كه بـه او گفته شـود بر وى
گـران آیـد یـا عدالت برایش دشـوار بـود ،عمل به حـق و عدل بـر او گرانتر
27
و سـنگینتر خواهد بـود».
و هنگامـى كـه دهقانـان شـهر انبـار ،آن حضـرت را هنـگام رفتـن به شـام
مالقـات كردند ،به احترام ایشـان پیاده شـدند و پیشـاپیش او دویدنـد ،فرمود:
«ایـن چـه كارى بـود كه كردیـد؟» گفتنـد :عادتى اسـت كه بـا آن حاكمان
خـود را بـزرگ مى شـماریم؛ فرمود« :به خدا سـوگند كه حاكمان شـما از این
كار سـودى نبرنـد و شـما در دنیایتـان خـود را بـدان بـه رنج مىافكنیـد و در
آخرتتـان بـه نگونبختـى دچـار خواهید گردیـد ،و چـه زیانبار اسـت رنجى
كه در پى آن كیفرى باشـد و چه سـودمند اسـت آسایشـى كه با آن ،از آتش
28
امان اسـت».
شُ
ـرحبیل شـبامى ،كـه از بزرگان
بن
حرب
كـه
هنگامى
اسـت
و نقـل شـده
َ
قبیلـه خـود بود ،خواسـت پیـاده در همراهـى آن حضـرت ـ كه سـواره بودند
رفتـن چـون تویى بـا مثل من
ـ بـرود ،امـام فرمـود« :بازگـرد كـه پیـاده
ِ
موجـب فریفتهشـدن حاكـم و مایـه فتنـه فریـب اوسـت و بـراى مؤمن نیز
29
خوارى بـه همـراه دارد».
هـ)انتقادپذیرى
حضـرت امیـر بـا ایـن كـه در مقـام رفیع عصمـت جـاى دارنـد و از خطا
و طغیـان مصوننـد ،خـود را در معـرض انتقادهـا قـرار مىدادنـد و از مـردم
مىخواسـتند كـه از او انتقـاد كنند« :شـنیدن حق را بر من سـنگین مپندارید
و گمـان مبریـد كـه من به دنبـال جاهطلبىام؛ زیـرا هر كه حقگویـى بر وى
گـران آیـد و عدالتـى كه بر وى عرضـه گردیده اسـت او را خوش نیاید ،عمل
بـه حـق و عدل برایش سـنگینتر خواهد بـود .پس ،از حقگویى یا مشـورت
عادالنه و گوشـزد كردن عدالت بازنایسـتید كه من برتر از آن نیسـتم كه خطا
كنـم ونـه در كار خویـش از خطا ایمنـم ،مگر خداوند مـرا در كار نفس كفایت
30
كنـد كه از من بـر آن تواناتر اسـت».
آن حضـرت در زمـره حقوقى كه مردم بر وى دارند ،مىفرمایـد« :كارى را جز
31
در حكم شـرع بى مشـورت و رأى با شـما انجام ندهم».
مطابـق ایـن بیان علـوى ،نظـام اخالقى تلفیقـى از حاكمیت قانـون و حكم
االهـی و نظـر و رأى مـردم اسـت؛ با ایـن توضیح كه حـدود رأى و نظر مردم
و اعتبـار آن را شـرع مشـخص مىكنـد و عمل طبق رأى مردم و مشـورت با
آنـان تـا آن جـا اعتبـار دارد كه حكـم الزامى االهی بیان نشـده باشـد ،وگرنه
اصـل ا ّولـى آن اسـت كه حكـم خداوند به اجـرا درآید.
و) سادهزیستى و دنیاگریزى
سادهزیسـتى و دورى از تجملات و زرق و برقهـاى دنیوى از یكسـو ،براى
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هر سـالك باایمان ارزش اسـت و از سـوى دیگر و با تأكید بیشتر ،ضرورتى
اسـت كه در حكومت علوى حاكمان باید در پى كسـب آن باشـند.
امیرالمؤمنیـن در تبییـن ارزش این صفـت واال ،زهد و دنیاگریزى رسـول
گرامى(صلىاهلل علیه وآله) را گوشـزد مىکنند« :براى تو بسـنده اسـت رسول
خدا(صلـى اهلل علیـه وآلـه)را مقتـداى خـود گردانـى ...كـه چگونه دنیـا از هر
سـو بـر او درنوردیـده شـد و بـراى دیگرى گسـتریده ،از نوش آن نخـورد و از
زیورهایـش بهـره نبـرد  ...پـس بـه پیامبر پاكیـزه و پـاك خود اقتـدا كن كه
 ...از دنیـا چنـدان نخـورد كـه دهـان را پر كنـد و بدان ننگریسـت چندان كه
گوشـه چشـم بـدان افكنـد؛ تهیـگاه او از همه مـردم دنیا الغرتر بود و شـكم
او از همـه خالىتـر؛ دنیـا را بـه او نشـان دادنـد ،آن را نپذیرفـت  ،...او كه درود
خـدا بـر وى بـاد؛ روى زمیـن غذا مىخـورد و همچون بندگان مىنشسـت و
بـا دسـت ،كفـش خود را پینـه و جامـهاش را وصله مىكرد و بـر خر بىپاالن
تـرك خود سـوار مىکرد .پـردهاى بـر در خانه
سـوار مىشـد و دیگـرى را بر ِ
او آویختـه بـود كه بـر آن تصاویـرى بود ،به همسـرش فرمود« :این پـرده را
از جلـوى چشـمان مـن دور كن كـه هرگاه بـه آن مىنگرم ،دنیـا و زیورهاى
آن را بـه خاطـر مـىآورم ».پـس از عمق جـان ،از دنیـا روى گردانـد و یاد آن
را از خاطـر خـود محـو كرد و دوسـت داشـت كـه زیبایـى دنیا از چشـمان او
نهـان مانـد تـا زیورى از آن برنگیرد ...آرى! چنین اسـت كسـى كـه چیزى را
دشـمن دارد،خـوش نـدارد بدان بنگرد یا نـام آن را نزد وى بر زبـان آرند 32».و
خـود در تأسـى به رسـول اكرم(صلى اهلل علیه وآلـه)آن گونه بود كـه در ادامه
همیـن خطبـه مىفرماید« :به خدا سـوگند ،بر این جامه پشـمین خود چندان
پینـه زدم كـه از پینـهدوز شـرم كـردم تـا آن كه كسـى به من گفت :چـرا آن
را دور نمىافكنـى؟ گفتـم :از مـن دور شـو كه هنـگام بامداد مردم شـبروى
33
را مىسـتایند»
در جاى دیگرى ،در ضرورت سادهزیسـتى حاكمان االهی و در پاسـخ كسـى
كـه مىخواسـت در زهـد بـه طـور كامل بـه او اقتدا كنـد ،وی را نهـى كرد و
فرمـود« :خداونـد متعـال بر حاكمـان االهی واجب گردانیده اسـت خـود را با
مردمان تنگدسـت همسـان سـازند تا فقیر و تنگدسـت را پریشـانىاش آزرده
34
و نگران نسـازد».
بدیـن سـان ،از دیـدگاه آن حضرت رتبـهاى از زهد وجـود دارد كه تنها وظیفه
حاكمان اسـت و در آن حد ،از مردم عادى خواسـته نشـده اسـت.
هنگامـى كـه عثمـان بـن حنیـف انصـارى ،كارگـزار ایشـان در بصـره ،بـه
مهمانـىاى دعوت شـد كـه در آن از فقـرا و نیازمندان خبرى نبـود و خبر این
مهمانى به حضرت رسـید ،ایشـان نامـهاى خطاب به وى مرقـوم نمودند و در
آن ،پـس از توبیـخ ایـن كارگـزار و در نصیحـت وى فرمودنـد« :آگاه باش كه
هـر پیروى را پیشـوایى اسـت كه به او اقتـدا مىكند و از نور دانش او روشـنى
مىجویـد .بـدان كه پیشـواى شـما از دنیاى خـود بـه دو جامه فرسـوده و دو
قـرص نان بسـنده كرده اسـت .قطع ًا شـما چنیـن نتوانید كرد ،اما با پارسـایى
و سختكوشـى و پاكدامنـى و درسـتكارى یـاور من باشـید .به خدا سـوگند ،از
دنیـاى شـما زرى نیندوختم و از غنیمتهـاى آن ذخیره نكـردم و بر دو جامه
35
كهنهام ،كهنهاى نیفـرودم».
و در ادامـه همیـن نامـه مىفرماید« :اگر مىخواسـتم ،مىدانسـتم كه چگونه
به عسـل پاكیزه و مصفّا و مغز گندم و بافته ابریشـم دسـت یابم ،ولى هرگز
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خواهـش دلـم بـر مـن چیره نخواهـد گردیـد و حـرص و آز مرا بـه برگزیدن
خوراكها نخواهد كشـانید؛ چه ،شـاید در حجاز یایمامه كسـى امید به دسـت
آوردن قرص نانى نداشـته باشـد یا هرگز شـكمى سـیر نخورد .دور اسـت كه
مـن سـیر بخوابـم و در اطرافم شـكمهایى باشـد كه از گرسـنگى به پشـت
دوختـه و جگرهایـى باشـد كـه از تشـنگى گداخته یا چنان باشـم كه شـاعر
سـروده :درد تو این بس كه شـب سـیر بخوابـى و گرداگـردت جگرهایى بود
در آرزوى پوسـت بزغالهاى .آیا به این بسـنده كنم كه مرا امیرمؤمنان خطاب
كننـد ،امـا در سـختىهاى روزگار شـریك آنان نباشـم یا در زندگانى سـخت
الگویشـان نباشـم .من آفریده نشـدهام تا در سـرگرمى به خوردنىهـاى گوارا
36
چونـان چارپایى باشـم كه آن را بسـتهاند و تمـام ه ّمش خوراكش اسـت».
نتیجهگیری
بر اسـاس آن چه در این نوشـتار به طور بسـیار گذرا بیان شـد و از آن جا که
نظام جمهوری اسلامی بر مبنای انقالبی اسلامی شـیعی شـکل گرفت که
مشـروعیت اسـتمرار آن منوط به رعایت مبانی مشـروعیت انقالب آن یعنی
اصـول مـورد نظـر در حکومت علوی اسـت اهتمـام دولت و ملـت در رعایت
حقـوق متقابـل یکدیگـر یـک ضـرورت اجتنـاب ناپذیر اسـت کـه میتوان
ایـن ضـرورت را در متـون دینی خصوصا سـخنان امیر مومنـان در دوران
حکومـت و نحوه عملکـرد آن حضرت به خوبـی دریافت.
مهمتریـن حقـوق مـردم بـر زمامـداران طبـق فرازهایـی از نهجالبالغـه که
حـاوی قانون اساسـی نظام اجتماعی و حکومتی اسلام اسـت اجرای عدالت
و قاطعیـت در اجـرای قوانیـن  ،اصلحگرایـی  ،اهتمـام بـه اخلاق و فرهنگ
جامعـه ،اهتمـام به کرامت مـردم و پایبندی به لوازم آن اسـت که از مهمترین
دغدغههـای جوامعـه امـروزی و بـه طـور خاص جامعه ما اسـت.
فسـاد زمانـی رشـد میکند کـه قانون فـدای ویژه خـواری هـا و رانت طلبی
هـا و خود اسـتثناگری ها شـود اما از منظر گفتمان غالـب در حکومت علوی،
اجـرای عدالت و قاطعیت در اجرای قوانین برجسـتگی ویـژه ای دارد.
رعایـت اصلحیـت در گزینشهـا و التـزام بـه خودنظارتی و تلاش در جهت
فسـادزدایی از تشـکیالت حاکمیـت نیـاز امـروز جامعـه ما اسـت کـه باید با
نصبالعیـن قـرار دادن آموزههـای شـیعی و علوی به بهترین شـکل صورت
پذیرد.
در فضایـی کـه دولتهـا بـه دنبال شـانه خالی کـردن از اهتمام بـه اخالق و
فرهنگ جامعه هسـتند اهتمام بـه آموزش و پرورش همگانـی از اصول مورد
نظـر در یک نظام علوی اسـت.
قدرت ،دولتمردان را به نخوت و تکبر میکشـاند و باعث میشـود آنان کرامت
مردمـان خـود را نادیـده بگیرنـد .در حالـی که بر اسـاس آموزههای اسلامی
شـیعی رعایـت ادب بـا مـردم ،مـردمداری و مـدارا ،صداقـت ،تملقگریـزی،
انتقادپذیـری ،و سادهزیسـتی از اصول مدریتی در جامعه اسلامی اسـت.
منابع:
قرآن کریم
نهجالبالغه،تحقیقصبحىصالح
مؤسسه در راه حق ،پیشواى اول امیرمؤمنان على(علیهالسالم) ،قم ،مؤسسه در راه حق1369 ،
قمی  ،شیخ عباس  ،سفینةالبحار
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جامعهشناسـان ،نهادهـای اجتماعـی بسـیاری را نـام میبرند ،اما پنـج نهاد،
اصلیتـر و مهمتـر از دیگـر نهادهـا جلوه میکنـد و دیگر نهادهـا را میتوان
در آنهـا ادغـام کـرد .پنج نهـاد اصلی عبارتنـد از :اقتصاد ،حقـوق ،حکومت،
خانـواده ،تعلیـم و تربیت .حال بایسـتی دید هریک از ایـن نهادها چه تأثیری
بـر اخالق کارگـزاران دارد.
در نـگاه نخسـت ،بـرای نهـاد اقتصـاد تأثیـری بـر اخلاق کارگـزاران دیده
نمیشـود ،امـا اگـر نیمنگاهـی بـه تاریـخ بیفکنیـم خلاف آن را مییابیـم.
برای نمونه ،هنگام تعیین میرزاحسـینخان سپهساالر ،انگلیسـیها از او قول
گرفتنـد کـه ناصرال ّدینشـاه قاجار را بـرای دیدن جالل و عظمـت امپراتوری
انگلیـس بـه لندن ببرد! وقتی شـاهان و درباریان قاجار بـه فرنگ میرفتند ،و
پیشـرفت چشـمگیر اقتصادی و صنعتـی اروپا را میدیدند ،خـود را میباختند
و چشمشـان بـه دهان فرنگیـان دوختـه میشـد؛ 1همانگونه کـه در دوران
ت شسـتهاند
کنونی نیز عدهای به همین سـبب از اسلام ناب محمدی دسـ 
و از ژاپـن و آلمـان اسلامی دم میزنند.
دربـاره نهـاد حقوق هم شـاید عـدهای بگویند نمیتـوان تاثیـر چندانی برای
آن در اخلاق کارگـزاران فـرض کـرد ،ا ّمـا بـا نگاهي بـه نظام بوروكراسـي
حاكـم بر ادارات و مشـاهده قوانین حقوقی سـخت برای مـردم و قوانین کلّی
و اجراناشـدنی بـرای کنترل مسـؤوالن ،تفـاوت منزلت مردم با مديـران را به
خوبـي ميتـوان ديد.
اثـر حکومـت نیـز براخالق مـردم چنـان اسـت کـه در احادیث آمده اسـت:
«ال ّنـاس علـی دین ملوکهم» .فهم این تاثیر بـر کارگزاران نیز چندان پیچیده
نیسـت ،توضیح آن که اخالق حاکمان تاثیری مسـتقیم بر اخالق کارگزاران

دارد؛ بـرای نمونه ،وقتی حاکمان دچار اشـرافیگری شـوند ،اشـرافیگری
به ارزشـی در سـطح جامعه تبدیل میشـود ،و مردم از جمله کارگزاران به
دنبـال آن خواهند شـتافت ،و کارگزاران که اغلـب حقوقهایی ثابت دارند،
کارگـزاران فاقد
از قافلـه اشـراف عقـب میمانند و نتیجه آن میشـود که
ِ
تربیـت دینی ،کمبودهای خود را با رشـوه و اختلاس و ...جبران میکنند؛
همانگونـه کـه پس از جنگ تحمیلی ،عدهای از منحرفان که در سـطوح
بـاالی قـدرت نفوذ کـرده بودنـد ،با مانـور تج ّمل و اشـرافیگری ،فسـاد
اداری را در بيـن برخي مديران و مسـؤوالن كشـور ،نهادینه کردند.
در خانـواده نیـز اگرچـه وراثـت و محیط جبرآفرین نیسـت ،بسـیاری اراده
خـود را باختهانـد و خانـواده تاثیـری شـگرف برآنـان دارد .بـرای نمونـه،
در خانـواده پهلـوی کـه تحت تربیت پـدری دیکتاتـور قرار داشـت ،رفتار
مسـتکبرانه پـدر ،موجـب تخریب شـخصیت و عقـده حقارت آنان شـده
بـود .حقـارت اگرچـه در سـران بسـیاری از ممالـک عـادی اسـت ،اما در
خانـدان پهلـوی بـه صورتـی شـگفتآور بروز کـرده بـود .برای مثـال در
کتـاب «دختـرم فـرح» آمـده اسـت که پس از فرار شـاه و پشـت پـا زدن
آمریکاییهـا بـه او و آوارگـی خانـدان پهلوی در کشـورهای گوناگون ،كه
بـه اقامـت آنـان در جزایـر باهامـا انجاميـد ،آنهـا در آن جزایر بـه اعتماد
بـه نفـس میرسـند؛ زیـرا ایـن جزایـر در نزدیکی آمریـکا ـو نـه ح ّتی در
داخـل آنـ قـرار داشـت! یکـی دیگـر از تاثیـرات پـدر بر خانـدان پهلوی،
بيعاطفگي و سـنگدلی در روش حکومتی آنها مانند کشـتار و شـکنجه
مـردم و ...و همچنیـن در روابـط خانوادگیشـان ماننـد برادرکشـی و دفن
مـادر در گـور دسـتهجمعی بود.

نتیجـه ایـن که خانـواده پهلوی ،بهویژه محمدرضـا پهلوی که  37سـال در رأس
هـرم کارگـزاران ایـران قرار داشـت ،شـخصیتی عکس يك شـخصیت مطلوب
اسلامی یافـت و بـه جـای ایـن که «اشـ ّداء علـی الکفّـار رحماء بینهم» باشـد،
"اشـ ّداء بینهـم و رحماء علی الکفّار" شـد.
تأثیـر نهـاد تعلیـم و تربیـت نیز چنان روشـن اسـت کـه دانشـمندان از دیرباز به
توجـه داشـتهاند و افالطـون در «جمهـور» خـود در بـاب تربیـت کارگـزاران،
آن ّ
بخصـوص تربیـت اخالقـی آنان ،مطالب متعددی بیان داشـته اسـت  .نمون ه بارز
دیگـر آن ،کتـاب «قابوسنامـه» نوشـته «عنصرالمعالی کیکاووسبناسـکندر»
از حاکمـان آلزیـار ،بـرای پسـرش «گیالنشـاه» اسـت کـه در آن از آداب
مملکـتداری و آداب اجتماعـی سـخن به میـان آورده اسـت؛ ضرورتي كه حتي
رضاخـان هـم آن را درک میکـرد ،چنانکه در خاطرات فردوسـت میخوانیم ،او
بـه تربیت فرزنـدش محمدرضـا اه ّمیت زیادی مـیداد.
نتیجـه اینکـه همه نهادهای اجتماعی در اخالق کارگـزاران مؤثرند ،هرچند تاثیر
توجه بـه مطالبی که گذشـت ،تأثیر اصلی بـرای نهاد
آنهـا متفـاوت اسـت و بـا ّ
تعلیـم و تربیـت اسـت و اگـر این نهـاد ،نقش خـود را درسـت ایفا کنـد ،نقایص
نهادهـای دیگـر ،تهدیـدی جـدی برای جامعـه به حسـاب نمیآیـد .چنانکه در
قـرآن کریـم میخوانیم ،مشـکالت اقتصـادی ،ذ ّرهای در روحی ه مسـلمانان صدر
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كان ب ِ ِه ْم خَ َ
فـي ُص ُدو ِره ْ
ـح نَفْسِ ـ ِه َف ُأولئ َ
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َم ْن ُي َ
وق شُ َّ
ِك ُه ُم الْ ُم ْفل ُِح َ
از غنائم سـهمى براى فقراى مهاجرين اسـت ،آنان كه به دسـت دشـمن از اموال
و خانههـاى خـود بيـرون شـدند ،و به اميد رسـيدن به فضل و رضـوان خدا ترك
وطـن كردنـد و همواره خدا و رسـولش را يارى مىدهنـد ،اينان همان صادقانند
*و نيز سـهمى از آن غنائم از آن كسـانى از اهل مدينه اسـت كه در مدينه و در
قلعـه ايمـان جـاى دارند و قبـل از مهاجريـن ايمـان آورده بودند و هـر مؤمنى را
كـه از ديـار شـرك به سويشـان هجرت مىكند دوسـت مىدارند و وقتى اسلام
بـه آنـان چيـزى مىدهـد در دل خـود نيـازى به آنچـه به مهاجـران داده شـده
احسـاس مىكننـد و مهاجـران را بـر خـود مقـ ّدم مىدارنـد هر چند كـه خود نيز
محتـاج باشـند .و كسـانى كه بخـل درونى خـود را به پپتوفيق خـداى تعالى جلو
2و3
مىگيرند رسـتگارند.
مهاجـران و انصـار ،در نهایـت مشـکالت اقتصـادی ،نهتنهـا دیـن خـود را حفظ
کردنـد ،بلکـه اوج اخلاق و ایثـار را بـه نمایش گذاشـتند.
همچنیـن در بخـش دیگـری میخوانیـم کـه ایـن جاهلان هسـتند کـه تنها
حکومـت را مسـؤول گمراهـی خـود میداننـد:
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َ
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َ
ـم ت ََب ًعا ف َهـل أنْ ُت ْم
قـال الضُّ َعفـا ُء لِلَّ َ
ذيـن ْاسـ َت ْك َب ُروا إِنّـا ك ّنا لك ْ
َو بَ َ
ـي ٍء قالُوا لَـ ْو َهدانَـا اللّ لَ َه َد ْينا ُك ْم َسـوا ٌء َعلَ ْينا أَ
ـذاب اللّ م ِْن شَ ْ
ِـن َع ِ
ـون َع ّنـا م ْ
ُم ْغ ُن َ
حيص
َج ِز ْعنـا أَ ْم َص َب ْرنـا مـا لَنا م ْ
ِـن َم ٍ
(در روز قيامـت) همـه بـراى خـدا و در پيشـگاه او ظاهر مىشـوند ،در اين هنگام
ضعفـا بـه مسـتكبران مىگوينـد :ما پيـروان شـما بوديـم ،آيا (امـروز) چيـزى از
عـذاب خـدا را مىتوانيـد از مـا دفـع كنيد؟ آنهـا مىگوينـد :اگر خـدا هدايت ما
نكـرده بـود ما نيز شـما را هدايت كرده بوديـم( .اما حاال) چـه بيتابى كنيم و چه
4
صبر كنيم برايمان يكسـان اسـت ،و گريزگاهـى نداريم.
تنهـا ضعفا و کسـانی کـه از دانش بهـره کافی ندارنـد ،گمراهی خود را به سـران و
بـزرگان قوم نسـبت میدهنـد و نامی از دیگـران به میان نیامده اسـت.

همچنیـن در سـوره اعـراف میخوانیم که سـاحران ابتدا به اسـتخدام فرعون
درآمدند و کارگزار او شـدند :
ِبين َ
*قال ن ََع ْم َو إِن َُّك ْم
ـح َر ُة ف ِْر َع ْو َن قالُوا إِ َّن لَنا َ َأل ْج ًـرا إِ ْن ُك ّنا ن َْح ُن الْغال َ
الس َ
َجـا َء َّ
َ
بين
ر
ق
م
لَم َِن الْ ُ َّ َ
جادوگـران نـزد فرعـون آمدند و گفتند اگر ما غالب شـديم آيا مزدى خواهيم
5
داشـت؟ *گفت آرى! شـما از مقربان خواهيد بود
ا ّما هنگامی که حقیقت بر آنان روشـن شـد ،با این که مجازاتهای سـختی
برایشـان وضع شد ،از ایمان خود دسـت برنداشتند و پایداری کردند:
قـال ف ِْر َعـ ْو ُن آ َم ْن ُت ْم ب ِ ِه َق ْب َ
َ
ـم َو أَ ْر ُجلَ ُك ْم م ِْن
ـل أَ ْن آ َذ َن لَ ُك ْمُ َ * ...أل َق ِّط َع َّن أَ ْي ِد َي ُك ْ
ُ
َ
ِّ
ُ
عين*
خ ٍ
ِالف ث َُّـم َأل َصل َبنَّك ْم أ ْج َم َ
ون* َو ما تَ ْنق ُِم ِم ّنـا إِ ّال أَ ْن آ َم ّنا بِآيـاتِ َربِّنا لَ ّما جا َءتْنا
قالُـوا إِنّـا إِلـى َربِّنا ُم ْن َقل ُِب َ
ِمين
َربَّنا أَ ْف ِر ْغ َعلَ ْينا َص ْب ًرا َو تَ َو َّفنا ُم ْسـل َ
فرعـون گفـت چرا پيـش از آنكه به شـما اجـازه دهم بـدو ايمـان آورديد؟*
محققـا دسـتها و پاهايتـان را بـه عكـس يكديگـر مىبـرم ،آنگاه شـما را
جملگـى بـر دار مىكنـم* گفتنـد مـا به سـوى پـروردگار خويش بازگشـت
6
مىكنيـم* پـروردگارا صبـرى بـه مـا عطا كـن و ما را مسـلمان بميـران.
همچنیـن هنگامی که مخالفـان پیامبران االهی ،موضوع تبعیـت از خانواده و
آبـا را به میان میکشـیدند:
إِذا َ
كان
ـم اتَّبِ ُعـوا مـا أَنْ َز َل اللّ قالُـوا بَ ْل نَ َّتبِ ُع ما أَلْف َْينـا َعلَ ْي ِه آبا َءنـا أَ َو لَ ْو َ
قيـل لَ ُه ُ
ُ
ون :و چون به ايشـان گفته شـود آنچه را
د
ت
ه
ي
ال
و
ًا
ئ
ـي
ـون
ل
ق
ع
ي
ال
ـم
شَ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
آباؤ ُُه ْ َ ْ َ ْ َ َ
خـدا نـازل كـرده پيـروى كنيد مىگوينـد :نه ،ما تنهـا آن را پيـروى مىكنيم
7
كـه پدران خـود را بـر آن يافتيم.
خـدای تعالـی این حـق را به آنـان نمیدهد که به انحـراف پـدران ،آنها نیز
منحـرف شـوند ،و در مقـام مذمـت مخالفان ،بحث تعلیـم و تعلـم و تعقّل را
بـه میـان مـیآورد و مالک اصلـی را علم معرفی میکنـد ،افکار آبـا و اجداد:
ون
ون شَ ْيئًا َو ال َي ْه َت ُد َ
كان آباؤ ُُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
أَ َو لَ ْو َ
آيـا اگـر پدران ايشـان عقـل نمىداشـتند و هيچ چيـز نمىفهميدنـد و راه به
8
جايـى نمىبردند بـاز هـم پيرويشـان مىكردند؟
نـه تنهـا در ایـن مـورد بلکه در اکثـر مـوارد ،قرآن کریـم در مقام ریشـهیابی
مخالفتهـا ،بحـث عـدم تعلیم و تربیـت را مطرح میکند و رسـالت پیامبران
االهـی را تعلیـم و تربیـت بشـر و تزکی ه نفـوس میداند و پرواضح اسـت
کـه امـروزه ایـن دو بر عهده نهـاد تعلیم و تربیت اسـت.
البتـه چنانکـه در بخـش هفتم کتاب «جامعـه و تاریخ از نگاه قرآن» نوشـت ه
آیـتاهلل مصبـاح یـزدی آمـده اسـت ،از دو نکته نباید غافـل شـد :ا ّول آنکه
اه ّمیـتدادن بـه نهاد تعلیـم و تربیت ،به معنای کنار گذاشـتن نهادهای دیگر
نیسـت ،بلکـه به معنای میزان بـاالی اهمیت و اولویت پرداختن به آن اسـت.
دوم آنکـه نهـاد تعلیم و تربیت ،منحصر در مدرسـه و دانشـگاه نیسـت ،بلکه
رادیـو ،تلویزیـون ،سـینما و ...نیز جزو این نهاد هسـتند.
پينوشتها
 .1ر.ك :حكومت سايهها ،محمدرضا عباسي.
 .2حشر 8 ،و .9
 .3ترجمهها از  :ترجمه تفسیر المیزان ،سيدمحمدباقر موسوى همدانى.
 .4ابراهیم .21 ،
 .5اعراف  113 ،و .114
 .6اعراف  123 ،تا .126
 .7بقره .170 ،
 .8بقره .170 ،
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ُمریدامامخمینییاآقایمنتظری!
حسنابراهيمزاده

1

از تیرمـاه  1364كـه مجلـس خبـرگان رهبـری ،بـا رایزنـی برخی،
برخالف میل باطنی و بدون کسـب رضایت و آگاهسـاختن حضرت
1
امـام ،آقـای منتظـری را در جایگاه قائم مقامی رهبری نشـاند،
تـا فروردیـن  1368كه امـام خمینی در نامـة مشـهور  68/1/6او را از این
سـمت عـزل كـرد ،شـخص و بیـت آقای منتظـری به نقطـه آسـیبپذیر و
دروازة نفـوذ نظـام تبدیـل شـد .ایـن بیـت بـا دادههـا و خروجیهـای غلـط،
فضاسـازیهای نادرسـت ،ناسـازگاریهای بیاسـاس بـا نظـام و حوزههـای
علمیـه و ...هزینههـای بسیارسـنگینی را بـر نظـام جمهـوری اسلامی و
حوزههـای علمیـه تحمیـل كـرد .ایـن رونـد از شـهریور 66و پـس از اعـدام
مهـدی هاشـمی رنـگ دیگری بـه خود گرفـت و نظـام و حوزهها را بـا انواع
چالشهـای سیاسـی و فرهنگـی و حتـی نظامـی روبهرو سـاخت.

شـاید بـه جرأت بتـوان گفت بین سـالهای  1366تا  1368به سـبب حوادث
گوناگون ،از جمله فشـار همهجانبه نظام سـلطه به انقالب ،حضـور آمریكا در
خلیـج فـارس ،به اوج رسـیدن حساسـیتهای دفاع مقـدس و ...دشـوارترین
دوران حیـات نورانـی امـام راحـل بـود .در ایـن بیـن ،آنچه بیـش از همه
ایشـان را نگـران میكـرد مسـأله شـخص آقای منتظـری و روشنسـاختن
تكلیـف رهبـری آینـده بود؛ زیـرا امـام به خوبی میدانسـتند كه كشـتی
انقلاب بـا سـكانداری فـردی چـون آقـای منتظـری هرگـز بـه سـرمنزل
مقصـود و سـاحل نجـات نخواهد رسـید .سـرانجام امـام راحل بـا تمنای
مـرگ از خداونـد به سـبب خیانت برخی خـواص در نامـة 1368/1/6كارنامة
آقـای منتظـری را در دفتـر سیاسـی انقالب به بایگانی سـپردند و نسـبت به
حركتهـای بعـدی وی در آینـده هشـدار دادند.

2

اطالعرسـانی قطرهچكانـی دسـتگاههای ذیربـط دربـاره پدیـدة
مهـدی هاشـمی و ارتباط فكـری و اخالقی او با آقـای منتظری ،از
دسـتگیری مهـدی هاشـمی تا عزل آقـای منتظری كـه به فضای
ابهامآلـود و آغـاز افسانهسـراییها در بیـن عـوام انجامیـد ،بـا در نظـر گرفتن
شـرایط خاص نظـام در آن مقطع پرحادثه اجتنابناپذیـر و توجیهپذیر بود ،اما
فقدان راهبردی منسـجم و یا ارادهای پنهان از سـوی برخی دسـتگاهها برای
قانعكردن خواص در این چند سـال هرگز قابل توجیه نبوده و نیسـت .شـاید
اگـر ارادهای شـجاع در رفـع موانع و یا دور زدن آنها دیده میشـد ،دسـتکم
نامـة  1368/1/6حضـرت امام بـرای خواص ،غیرمنتظره و یا شـوكآمیز
جلـوه نمیكـرد و امام راحل را ناگزیـر از نگارش نامـ ه دردناك دیگری به
تاریـخ  68/1/26نمیکرد.
امـام راحـل در نامة  1368/1/26یعنی بیسـت روز پس از نامـه 1368/1/6
خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی و وزرا از بیاطالعـی
َم ْحرمتریـن سـطوح مدیریتـی كشـور از جریان آقای منتظـری خبر میدهند
و مینویسـند« :شـنیدم در جریـان امـر حضـرت آقـای منتظـری نیسـتند و
نمیدانیـد قضیـه از چـه قرار اسـت همین قـدر بدانید كه پدر پیرتـان بیش از
دو سـال اسـت در اعالمیههـا و پیغامهـا تمـام تالش خـود را نموده اسـت تا
قضیـه در اینجـا ختم نگـردد ولی متأسـفانه موفق نشـد».
اشـارة امـام راحـل بـه اعالمیههـا و پیغامهـا در دو سـال گذشـته نشـان
میدهـد كـه خـواص یـا بـه ُكنـه و الیههـای زیریـن رهنمودهـاي امام
توجـه نداشـتند و یا ارادههایـی در برخی مراكـز همواره درصدد تحتالشـعاع
قرار دادن برخی اشـارههای ایشـان و یا تفسـیر و تأویل نادرست آن بوده و كار
را بـه جایی رسـانده بودنـد كه حتي وزرا و نمایندگان مجلـس هم «در جریان
امـر حضـرت آقـای منتظری» قـرار نگیرنـد؛ ارادههایی كـه امروز هـم درباره
شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی همان سیاسـت را دنبال میكنند
و گاه پـا را فراتـر نهـاده ،همـان سیاسـت را در خصـوص مطالب بسـیار مهم
رهبـری معظـم انقالب در برخـورد با جریانهـای انحرافی تكـرار میکنند و
درصدد تكرار همان راه برآمدهاند .بین سـالهای  66و  67در مدت دو سـال
نهتنهـا كسـی و یا مركزی و یـا روزنامهای به برجستهسـازی ُكدهای امام
در رهنمودهـا و پیامهـا به صورت شـفاف و صریح نپرداخـت ،بلكه به توصیه
دیگـر ایشـان در ایـن نامـه هم توجه نشـد ،آن جا كـه در این نامـه فرمودند:
«انشـاءاهلل خواهـران و بـرادران در آینده تا اندازهای روشـن خواهند شـد».
گرچـه پـس از رنجنامـة سـیداحمد خمینـی خاطـرات سیاسـی آقـای
ریشـهری در خـرداد  1369بـه چـاپ رسـید اما تا سـال  1377و نمایشـگاه
«پیچـك انحـراف» و در همـان ایام چـاپ جلد اول «بنبسـت» و چاپ چند
كتـاب پراكنـده دیگر ،كاری جـدی درباره ماجرای آقای منتظری انجام نشـد.
نمایشـگاه پیچـك انحـراف پـس از به نمایـش درآمـدن در اصفهـان و قم و
تهـران در مسـیر رفتـن به «مشـهد» ،توسـط «دولـت اصالحـات» بایگانی
شـد و پـس از بیـرون آمـدن جلـد چهـارم «بنبسـت» چاپ جلدهـای دیگر
هـم متوقـف گردیـد ،و حتـی افرادی كـه درصدد عمـل به فرمان «روشـن»
شـدن ماجـرا از سـوی امـام راحـل گام برداشـتند از گردونه خارج شـدند.
پـس از یـك دوره فتـرت بـه یكباره جامعه با نشـر كتـاب «خاطـرات» آقای
منتظـری روبهرو شـد و برخوردهای انتقادی ،احساسـی ،مقطعـی و موردی از
سـوی اشـخاص و برخـی مراكـز در برابر این كتـاب که البته دلسـوزانه نبود،
هرگز نتوانسـت پاسـخی جامع به این كتاب و نشـاندادن مظلومیت امام
و نظـام باشـد و حكایت همچنان باقی ماند؛ چراكه نظـام و رهبری با جریانی
روبـهرو بـود و هسـت كـه مهدی هاشـمی نماد خط نفـوذ و آقـای منتظری

امـام راحـل در نامـه كوتـاه  68/1/26بـا اشـاره به این
نكتـه كـه «سـفارش ایـن موضـوع الزم نیسـت كـه دفـاع از
اسلام و نظـام شـوخیبردار نیسـت و در صـورت تخطـی هـر
كـس در هـر موقعیـت بالفاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد
شـد» همگان را متوجـه این واقعیت میكند كه مسـأله آقای
منتظری یك مسـأله شـخصی و موردی نبوده و نیست؛ بلكه با
افـراد دیگـر قابل تكـرار در نظام اسلامی اسـت.

نمـاد سـادهلوحی و قربانیشـدن خـواص و ریـزش آن بـه شـمار میرفـت.
بیگمـان ،اگـر پژوهشـی جامـع دربـاره مهـدی هاشـمی و آقـای منتظـری
صـورت میگرفـت و ویژگیهای اخالقی ،رفتـاری و فكری ایـن دو در صدر
رسـانههای جمعـی بـرای عمـوم مـردم و خـواص تبییـن و توزیـع میشـد،
چهـرة مهـدی هاشـمیهای نفـوذی هـر مقطـع و آقـای منتظریهـای هر
دهـه از پـس پـردة انقالب برای همگان آشـكارتر میشـد و كشـتی انقالب
و نظـام بـدون پرداخـت هزینههـای سـنگینتری راه خـود را ادامه مـیداد و
چشـماندازهای آرمانهایـش را بـه روشـنی ترسـیم میسـاخت و رهبـری
كنونـی هـم در برخورد بـا برخی پدیدههـا و جریانها و افراد ناچار نمیشـدند
از دسـت برخـی خـواص بـاال ،بـه خداونـد شـكوه بـرده و به خـواص میانی
نفهمیـدن اتفاقهـای اطرافشـان را گوشـزد كننـد و كار به جایی نمیرسـید
كـه برخـی امـروزه از تریبونهـای رسـمی همـان سـخنان آقـای منتظری
را بـه زبـان بیاورنـد و بعضـ ًا مهـدی هاشـمیها را در كنـار خـود قـرار دهند.
بیشـك ایـن جریـان كـه از آغـاز نهضـت و در دل زندانهـا در میـان یاران
امـام و مـردم النه كرده اسـت و امروز مرحلة دگردیسـی خـود را با ادبیاتی
دیگـر و بـا چهرههـای نوتری آغاز كرده اسـت ،در آشـكار نشـدن ویژگیها و
شـاخصههایی چـون مهدی هاشـمی و آقـای منتظری مقصر اسـت؛ چرا كه
آنـان بـه خوبی میدانسـتند امـام راحل دربـاره این دو بـه صراحت موضع
گرفتـه اسـت و تبییـن ویژگیهای آنها آینـده اینان را نیز به خطـر میاندازد
و چهـرة مهدی هاشـمیها و منتظریهـای امروز را برای عامـه مردم نمایان
میسـازد.
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امـام راحـل در نامـه كوتـاه  68/1/26با اشـاره به ایـن نكته كه
«سـفارش ایـن موضـوع الزم نیسـت كـه دفـاع از اسلام و نظـام
شـوخیبردار نیسـت و در صـورت تخطی هر كـس در هر موقعیت
بالفاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد شـد» همـگان را متوجـه ایـن واقعیت
میكنـد كه مسـأله آقـای منتظری یك مسـأله شـخصی و موردی نبـوده و
نیسـت؛ بلكـه با افـراد دیگر قابل تكـرار در نظام اسلامی اسـت .جریانی كه
در درون خـود گفتـار و رفتـار مشـابه آقای منتظـری و یا در كنار خود مشـابه
مهـدی هاشـمی را در تقابـل با نظام و رهبری میدید ،بـا این نگرش امام
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هركسـی كمترین اطالعـی از بینش و نگرش آقـای منتظری و
جنبههـای شـخصیتی و روحیـات او و نوع تعامل وی بـا افراد و
جریانها از آغاز نهضت تا اسـتقرار و اسـتمرار نظام داشـته
باشـد ،به خوبـی به این نكته دسـت مییابد كه شـخص آقای
منتظـری و اطرافیـان او در برخـی از اساسـیترین موضوعات،
در مبنا با امام راحل و شـاگردان ایشـان زاویه داشـتهاند،
و پیـرو مكتـب و جریانـی هسـتند كـه دارای شـاخصهها و
مؤلفههـای خاص بـه خود در عرصههـا و حوزههـای گوناگون
اسـت و مـا امروز شـاهد بروز برخـی از آنان در تقابـل با رهبری
معظم انقالب هسـتیم.
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دچـار وحشـت شـد و بنای نامهربانـی با افراد و مؤسسـههایی گذاشـت
كه درصدد شخصیتشناسـی ،رفتارشناسـی و جریانشناسی این جریان
برآمـده بودنـد ،تـا جایی كه به غلـط آن را پدیـدهای مقطعـی و موردی
تجزیـه و تحلیـل كرده و شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی را
ریـزش در بدنـة نهضت خواندند؛ حال آنكه هركسـی كمترین اطالعی
از بینش و نگرش آقای منتظری و جنبههای شـخصیتی و روحیات او و
نـوع تعامـل وی با افراد و جریانها از آغاز نهضت تا اسـتقرار و اسـتمرار
نظـام داشـته باشـد ،بـه خوبی بـه این نكته دسـت مییابد كه شـخص
آقـای منتظـری و اطرافیـان او در برخـی از اساسـیترین موضوعات ،در
مبنـا بـا امام راحل و شـاگردان ایشـان زاویه داشـتهاند ،و پیرو مكتب
و جریانی هسـتند كـه دارای شـاخصهها و مؤلفههای خاص بـه خود در
عرصههـا و حوزههـای گوناگـون اسـت و ما امروز شـاهد بـروز برخی از
آنـان در تقابـل با رهبری معظم انقالب هسـتیم .در میـان این ویژگیها
ـ كـه فهرسـتكردن آن مجال دیگـری را میطلبد ـ آنچه در دو سـال
آخـر حیـات نورانـی امـام خود را بـه وضوح نشـان داد و ایشـان را به
عـزل آقـای منتظری واداشـت ،نگـرش معادالتـی او به مسـائل جامعه
و محصـور كـردن همـ ة حركتهـا حتـی حركـت جهـادی رزمنـدگان
اسلام در دفاع مقدس در چهارچوب منفعتهای مادی و دسـتاوردهای
ظاهـری بـود كـه در بیـن همة افراد وابسـته بـه این جریان بـه صورت
تشـكیكی بـا شـدت و ضعـف بیـش و كـم وجـود داشـت و دارد و هـر
از گاهـی خـود را در عرصههـا و حوزههـای گوناگـون نشـان میدهـد؛
نگرشـی كـه به صـورت شـفاف در سـخنان برخـی از دولتمـردان دیده
میشـود و آنـان خـود بـه خوبـی میدانند کـه امـام راحـل روزی در
مقابـل چنین بینش و گرایشـی ایسـتادگی كرده ،منادیـان و مر ّوجان آن
را از صحنـه سیاسـت و اجتماع كنـار نهادند.
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تعقلگرایـی محـض و سـنجش پدیدههـا براسـاس عقـل
جزیینگـر محاسـبهگر و نادیـده گرفتـن امدادهـای غیبی در
معـادالت سیاسـی و اجتماعـی ،از ویژگیهـای جریانهـای
چپگرای ماركسیسـتی و راسـتگرای لیبرالیسـتی اسـت كـه به دلیل

تعاملات فكـری و اخالقـی برخـی از نیروهـای نهضـت امـام بـا ایـن
جریانهـا و زیـر پـا نهـادن خطوط قرمـز در منظومـه فكری برخـی از چنان
توگـو پیرامـون آن با این
جایـگاه ویـژهای برخـوردار اسـت كـه بحـث و گف 
افراد به لحاظ شـكلگیری شـخصیت فكـری و اخالقیشـان ،كاری بیهوده
اسـت و امـروز در سـیر حركت انقالب و نظام تنها میتوان زهـر آن را گرفت.
متأسـفانه بار سـنگین این مسـؤولیت ـ فرهنگیشـدن این بینـش در جامعة
انقالبـی ـ همـواره بـر دوش امام و رهبـری انقالب و برخی یاران ایشـان
بـوده و هسـت و اگـر امـام راحل ضـد چنین عقالنیت منهـای معنویت و
عرفـان در ماههـای پایانـی حیـات نورانـیاش موض ع نمیگرفت و شـخص
آقـای منتظـری را عـزل نمیكرد و پـس از آن رهبری معظم انقالب با تبیین
شـاخصههای «مكتـب امـام» و بیـان اعتقـاد و اعتمـاد امام بـه ایمان به
غیـب و ...مرزهـای اعتقادی نظام را ترسـیم نمیكردند ،امروزه جز پوسـتهای
از نظـام جمهـوری اسلامی باقـی نمیمانـد .عقالنیتی كه مهدی هاشـمی
معـدوم كـه از تأثیرگـذاران فكری و سیاسـی آقای منتظری به شـمار میرود
در اعترافهـای خـود بـه منطـق تعقلـی و ضعف تعبد یـاد كرد 3كه درسـت
در تقابـل بـا اندیشـهها و مبانی امام راحـل قرار داشـت .چنین عقالنیتی،
تصـرف در عالـم را هدف غایی بشـر قلمـداد میكند و به «انسـانمحوری»
ختـم میشـود؛ دسـتاوردها َك ّمـی و محدود و محصـور در قالب حـواس و در
طـول و عـرض و ارتفـاع خالصـه و باورمنـد به چیزی میشـود كه خـارج از
دایـرة منفعـت مادی نیسـت؛ این نگاه با نـگاه «خدامحـور» و «تكلیفمدار»
امـام راحـل و بـزرگان نهضت و شـهدا و خانوادههای آنان كـه برای تبلور
و ظهـور آن هزینههای بسـیار سـنگینی پرداخـت كرده بودند ،بـه طور کامل
متفاوت بوده و هسـت.
نکتـه قابـل توجه این که اگر «عقـل منهای معنویت» در برخـورد با پدیدهها
پاشـنة آشـیل مهدی هاشـمی شـد« ،عقل منهـای عرفان» هـم در عینیت
جامعه و مسـائل سیاسـی و اجتماعی ،برداشـتهای آقای منتظری را همطراز
برداشـت احـزاب و گروهكهـای ضـد نظام سـاخت .اصـو ً
ال امـام راحل

چنیـن نگاهـی را نه بینش نهضـت روحانیـت و مردم خدامحـور بلكه بینش
ملیگراهـا میدانسـتند؛ از ایـن رو نسـبت بـه جریان یافتن چنین بینشـی در
سـطح جامعه بهشـ ّدت حسـاس بودنـد ،تا جایی كـه در پیام مهم خـود در 29
تیـر  1367به مناسـبت سـالگرد كشـتار خونین مكـه و قبول قطعنامـه ،598
مسـؤوالن ،خانـواده شـهدا و جامعة مسـلمان ایرانـی را از غلتیـدن در گرداب
چنیـن بینشـی بر حـذر داشـتند و فرمودنـد« :اذنـاب آمریـكا بایـد بدانند كه
شـهادت در راه خـدا مسـألهای نیسـت كـه بشـود با پیـروزی یا شكسـت در
صحنههـای نبـرد مقایسـه شـود ،مقـام شـهادت ،خـود او ج بندگی و سـیر و
سـلوك در عالـم معنویـت اسـت ،نبایـد شـهادت را تـا ایـن اندازه به سـقوط
بكشـانیم كـه بگوییـم در عـوض شـهادت فرزندان اسلام تنها خرمشـهر و
یـا شـهرهای دیگـر آزاد شـد ،تمامـی اینها خیـاالت باطل ملیگراهاسـت،
هدفهـای مـا باالتر از آن اسـت ....ما بر سـر شـهر و مملكت با كسـی دعوا
نداریـم ،مـا تصمیـم داریـم پرچـم «ال الـه اال اهلل» را بر قلل رفیـع كرامت و
بزرگواری به اهتزار درآوریم ،پس ای فرزندان ارتشـی و سـپاهی و بسـیجیام
و ای نیروهـای مردمـی! هرگـز از دسـتدادن موضعـی را بـا تأثـر و گرفتـن
مكانـی را بـا غـرور و شـادی بیـان نكنیـد كـه اینهـا در برابـر هـدف شـما
بـه قـدری ناچیزنـد كـه تمامی دنیا در مقایسـه بـا آخرت پـدران و مـادران و
همسـران و خویشـاوند شـهدا ،اسـرا ،مفقودین ما توجه داشـته باشند كه هیچ
چیز از آنچه فرزندان آنان به دسـت آوردهاند كم نشـده اسـت ،فرزندان شـما
در كنـار پیامبـر اكرم و ائمه اطهارند ،پیروزی و شكسـت بـرای آنان فرقی
ندارنـد ،امروز روز هدایت نسـلهای آینده اسـت ،كمربندهایتـان را ببندید كه
هیـچ چیـز تغییـر نكرده اسـت ،امروز روزی اسـت كـه خدا اینگونه خواسـته
اسـت و دیـروز خـدا آنگونه خواسـته بود ،فـردا انشـاءاهلل روز پیـروزی جنود
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حـق خواهد بود .ولی خواسـت خدا هرچه هسـت ما در مقابـل آن خاضعیم».
پذیـرش قطعنامـه ،فرصتـی در اختیـار رسـانههای نظـام سـلطه در خـارج و
عناصـر وابسـته چـون لیبرالهـا ،ملیگراهـا و سـلطنتطلبها و ...در داخل
گذاشـت تـا بـا زیـر سـؤال بـردن هشـت سـال دفـاع مقـدس و سـوقدادن
تحلیلهـا از مسـائل كالن و نـگاه االهـی به سـوی مسـائل جزیـی و تولید
و توزیـع تحلیلهایـی کاملا مـادی و نتیجهخواهانه به جـای تحلیل االهی
و تكلیفمدارانـه در جنـگ ،دربـاره اسلام و انقلاب و امام عقدهگشـایی
كنند؛ از این رو امام خمینی مسـؤوالن و دیگر فعاالن سیاسـی و فرهنگی
را در ایـن پیـام خـود از افتادن به دام چنین تحلیلهایی تعقلی محض و بدون
نـگاه تكلیفمدارانـه و معنویت و عرفان برحذر داشـتند و فرمودند« :در مقطع
كنونـی به طـور ج ّد از همة گویندگان و دسـتاندركاران و مسـؤوالن كشـور
و مدیـران رسـانهها و مطبوعـات میخواهم كـه خـود را از معركهها و معركه
آفرینیهـا دور كننـد 5».مقولهای كه امـروز آنانی كه از مریـدی امام راحل
دم میزننـد هندسـه سیاسـی و اجتماعـی و حتی معرفتی خـود قـرار دادهاند.
در آن مقطـع ،آقـای منتظری بـه دام معركه و معركهآفرینان افتـاد و در تاریخ
 1367/10/2در مصاحبـهای كه از سـوی سـتاد دهه فجر برگزار شـد ،گرفتار
پرسـشهای زاویـهدار و صریحـی شـد كـه تـا آن روز چنیـن پرسـشهایی
از یـك مسـؤول و مدیـر بلندپایـه نظام مطرح نشـده بـود .در ایـن مصاحبه،

بینـش معادالتـی آقـای منتظـری و سادهاندیشـی ،او را به جایی رسـاند
كـه نخسـت با نقـد رویكرد نظـام ،از انزوای عقالی قـوم! گفت و گفت:
«متأسـفانه مـا به جای عمل و حفـظ ارزشها ،بیشتر شـعار دادیم و به
جـای بهـادادن به مردم و حفـظ آنان در صحنه روز بـه روز نیروی عاقل
فعـال آنـان را ناراضـی و منـزوی و از صحنه كنار زدیم ،قهـراً كارمان به
جایـی رسـید كه بـرای حفظ خـود ناچار بایـد عم ً
ال برخالف شـعارهای
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اولیـه خـود قـدم برداریم و همـه ارزشها را فرامـوش كنیم».
آقـای منتظری سـخنان دیگری نیز گفـت اما به همینها بسـنده نكرد
و در سـخنرانی عمومـی خـود در  ،1367/11/22تفـاوت نـگاه خـود را با
امـام و یـاران دیگـر امـام و مردمـی كه بـرای خدا همه هسـتی
خـود را در طبـق اخلاص گذاشـته بودنـد ،اینگونـه نمایـان سـاخت؛
ً
كاملا تكسـاحتی ،منفعتطلبانـه در عالـم مـاده آن هـم بـه
نگاهـی
مقولـه جهاد و شـهادت:
« ...بعـد از ده سـال بایـد عملكـرد خـود را حسـاب كنیم ...باید حسـاب
كنیـم در ظـرف ایـن دهسـال كـه جنـگ را بـه ما تحمیـل كردنـد آیا
جنـگ را خـوب طی كردیم یا نه ،دشـمنان ما كه ایـن جنگ را تحمیل
كردنـد آنها پیـروز از كار درآمدند ،چقدر نیرو از ایران و از دسـت ما رفت
و چقـدر جوانهایـی را از دسـت دادیـم كـه هـر كـدام یك دنیـا ارزش
داشـتند و چـه شـهرهایی از مـا خراب شـد ،باید اینها بررسـی شـود و
ببینیـم اگـر اشـتباهی كردهایـم اینها توبـه دارد و اق ً
ال متنبه شـویم كه
بعـداً تكـرار نكنیم ،چقـدر در این مدت شـعارهایی دادیم كـه غلط بود و
خیلـی از آنهـا مـا را در دنیا منـزوی كرد و مردم دنیـا را به ما بدبین كرد
و هیـچ لزومـی هم برای این شـعارها نداشـتیم.
اینهـا راه عاقالنهتـری داشـته و ما سـرمان را پاییـن انداختیم و گفتیم
همیـن اسـت كه مـا میگوییم ،بعـد هم فهمیدیـم كه اشـتباه كردهایم،
بایـد بفهمیم كه اشـتباه كردهایم و بعـد بگوییم خدایـا! و ای ملت ایران!
مـا این جا اشـتباه كردیم 7».بماند كه این زیر سـؤال بـردن حركت نظام
در ده سـال گذشـته از سـوی آقای منتظری بعدها به مدت طوالنیتری
از سـوی اصالحطلبـان و پـس از آن امـروز از زبـان برخـی دولتمـردان
بـا عـدد  38سـال میشـنویم! و تكـرار یك رویكـرد و بینـش در مقابل
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نظـام و رهبـری نیسـت امـا در آن مقطع آقـای منتظری عرصة نبـرد حق با
باطـل را بـا خطكـش زمینـی اندازهگیـری كـرده و در كنـار سـخنگفتن از
منـزوی شـدن نظـام و مـردم به خاطر پافشـاری بر سـر اصول! به سـراغ نقد
صـدا و سـیما ،زندانی شـدن افـراد ،ضـرورت آزادی بیان ،دسـت برداشـتن از
پروندهسـازی ،دعوت به بازگشـت افراد منـزوی! از داخل و خـارج به مدیریت
كشـور! میرود 8.و دانسـته و یا ندانسته ،خواسـته و یا نخواسته ،خواص جامعه
و مـردم را متوجـه جریانـی كـرد كـه در پـس سـر دادن شـعارهای جـذاب و
انقالبـی ،در مبنـا بـا امـام راحـل نگاهـی متفـاوت دارد؛ نگاهـی كه همه
چیز را براسـاس معادالت مادی و منفعتطلبانه این جهانی تفسـیر و تحلیل
میكنـد؛ حتـی جهـاد در راه خـدا و خونـی كـه بـرای خـدا بـه زمیـن ریخته
میشـود و انقالبـی كـه بـرای خـدا برپـا شـده اسـت؛ جریانی كـه هماكنون
هـم با همـان نگاه و همان شـعارها تمام قد در مقابل رهبـری معظم انقالب
صفآرایـی كـرده اسـت و همان سـخنهای آقای منتظـری را دربـارة صدا و
سـیما و زندانی شـدن افـراد و ...مطـرح میکند.
امـام راحـل نگاه آقای منتظـری و منتظریهای آینـده در دهههای بعد از
انقلاب را بیپاسـخ نگذاشـتند و در تاریخ  67/12/3در ضمـن پیام به مراجع،
روحانیـون ،مدرسـین ،طلاب و ائمه جمعه و جماعـات به اظهارات او پاسـخ
گفتند:
«مـن در اینجـا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسـران و فرزندان
شـهدا و جانبـازان بـه خاطـر تحلیلهـای غلـط ایـن روزهـا رسـم ًا معـذرت
میخواهـم و از خداونـد میخواهـم مـرا در كنـار شـهدای جنـگ تحمیلـی
بپذیرد .من در جنگ یك لحظه هم نادم و پشـیمان از عملكرد خود نیسـتم.
راسـتی مگـر فرامـوش كردهایـم كـه مـا بـرای ادای تكلیـف جنگیدهایـم و
نتیجـه ،فـرع آن بوده اسـت ...تحلیل این مطلب كه جمهوری اسلامی ایران

چیـزی بـه دسـت نیـاورده و یا ناموفـق بوده اسـت ،آیا جز به سسـتی نظام و
سـلب اعتمـاد مردم منجر نمیشـود؟ تأخیر در رسـیدن به همه اهـداف دلیل
ایـن نمیشـود كـه مـا از اصـول خود عـدول كنیـم .همه مـا مأمور بـه ادای
تكلیـف و وظیفهایم ،نـه مأمور بـه نتیجه»...
امـام در پیـام بـه مهاجریـن جنگ تحمیلـی هم بـه تاریـخ  1368/1/2با
بیـان ایـن نكتـه كـه «نفوذیهـا بارهـا اعلام كردهاند كه حـرف خـود را از
دهـان سـاده اندیشـان موجـه میزنند» ،تفـاوت دو نـگاه از سـوی دو جریان
در داخـل نظـام را اینگونـه بـه تصویر كشـیدند« :مـا باید تمام عشـقمان به
خـدا باشـد نه تاریخ!» بـه عبارتی ،از مهدی هاشـمی دهههـای آینده انقالب
در كنار مسـؤوالن سـادهلوح پرده برداشـتند و درواقع به مسـأله سـادهلوحان و
نفوذیهـا بـه صورت حركتـی جریانـی در دل نهضت و انقالب نـگاه كردند.
یدانسـتند تسـلط این جریـان و این نگاه بـر اركان
امـام راحـل به خوبی م 
نظـام اسلامی حتـی در كوتاهمـدت بـه انحـراف در اصـول میانجامـد و از
نظـام اسلامی جز پوسـته و نامی باقـی نمیگـذارد؛ از این رو قاطعانـه در نامة
 1368/1/6آقـای منتظـری را از سـمتش عـزل و در پاسـخ به نامـة او در تاریخ
 1368/1/8بـا توصیههـای اخالقـی علمـی و سیاسـی به ایشـان با بیـان این
نكتـه كه «در اسلام ،مصلحت نظام از مسـائلی اسـت كه مقـ ّدم بر همه چیز
اسـت و همه باید تابع آن باشـیم» جامعة اسلامی را به وظایف خود آگاه كردند
و در تاریـخ  68/1/26خطـاب به نمایندگان مجلس شـورای اسلامی و وزرا به
روشنشـدن ایـن ماجـرا آن هم تا اندازهای در آینده نوید دادند كه متأسـفانه این
امـر تاكنـون آنگونه كه امام راحل درصدد تحقـق آن بود ـ چه در خصوص
شـخص مهدی هاشـمی بهعنوان «نماد نفوذ» و چه شـخص آقای منتظری
بـه عنـوان نماد خـواص ضربهپذیر هـم از لحاظ گرفتـار آمدن در «محاسـبات
غلـط» و هـم متأثـر از «دادههای غلط» ـ تحقق نیافته اسـت.

امـروز كسـانی زمزمـة نقـد عملكـرد نظـام و ایجـاد تحـول
و تغییـر براسـاس معـادالت جهانـی سـرمیدهند كـه
انتسابشـان بـه جریانـی كـه عرصـه سیاسـت و اجتمـاع را
جایـی بـرای عـرض انـدام معنویـت و عرفـان و دلبسـتن بـه
امدادهـای االهـی و غیبـی نمیداننـد ،آشـکار اسـت .به نظر
میرسـد جریانـی كـه امـروزه پـا به عرصـه مدیریت كشـور
نهاده اسـت ،بیشتر مجـری مبانی آقای منتظـری و بیت آقای
منتظـری اسـت؛ هر چند در شـعار ،خـود را مریـد امام و
خـط امامـی معرفـی كند.
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بـه نظـر میرسـد جریانـی كه در تلاش برآمـد در آن مقطـع نامة
 1368/1/6امـام پخش نشـود و بسـاط جریان عقالنیت منهای
معنویـت و عرفان برای همیشـه به عنوان جریـان مطرود از صفحة
سیاسـت كشـور و نظام جمع نشـود ،به خوبی توانسـت نامة  1368/1/26امام
را نیـز در گمنامـی و مظلومیت قرار دهد .بازخوانی نقد دهسـاله نظام از سـوی
آقـای منتظـری بـا نگاه عقالنیـت زمینی با دفـاع امـام راحل از این ده سـال
براسـاس عقالنیـت االهی آن هـم با نیل به دسـتاوردهای فراوان در كشـور،
منطقـه و جهـان و شـفاف شـدن ماجـرای این تقابـل در دو سـال آخر حیات
امـام چنـان اهمیتـی دارد كـه رهبر معظم انقلاب در روزهـای پایانی ماه
مبـارك رمضـان  1395در جمـع دانشـجویان و تشـكلهای دانشـجویی ،با
مقایسـة ده سـال نخسـت انقلاب بـا ده سـال كنونـی از پیچیدهتـر و درهم
تنیدهتـر بـودن ایـن دهـه و نیز ایسـتادگی خـود و اعتمـاد به مردم زیر سـایة
ایمـان بـه خـدا و توكل بر او در برابر همة دنیای شـرق و غرب سـخن گفتند
و در خـرداد سـال  1396و در دیـدار با دانشـجویان در رمضـان  1396حركت
و مواضـع امـام راحـل در دهه شـصت را عیـن عقالنیت نامیدنـد؛ آن هم
عقالنیتـی سرچشـمه گرفتـه و آمیخته بـا تـوكل و تعبد و معتقـد به نصرت
االهـی كـه اگـر خـواص آن روز توجـه خاصـی بـه نامـة  1/26امـام و رابطة
آن بـا نامـة  1/6و تقابـل دو نـگاه و دو جریـان در دهـة اول انقلاب مبـذول
میداشـتند ،نـه امـام و نظام در دهـة اول انقالب مظلوم میمانـد و نه رهبری
در ایـن سـه دهه میبایسـت بـار كارهـای نكرده دهة نخسـت انقلاب را از
سـوی متولیـان سیاسـی و فرهنگـی بر دوش کشـد .اشـارة رهبـری انقالب
در جمـع دانشـجویان كـه معظملـه آنـان را رئیسجمهورهـا و نماینـدگان و
مسـؤوالن آینـده نامیـد ،به اینکـه امام راحـل از عقالی بزرگ جهـان بودند
و عقالنیـت اقتضـا میكنـد در مقابـل آمریكا ایسـتاد ،تفـاوت ایـن دو نگاه را

میرسـاند .نگاهـی كـه عقالنیت را در تسـلیم و كنـار آمدن با نظام سـلطه و
منفعتهـای مـادی و ظاهری به تحلیـل میگذارد با نگاهـی كه عقالنیت را
در معاملـه بـا خـدا و انجام تكلیـف میداند كه ثمـرات مادی هم در پـی دارد.
امروزه سـخنرانیها و مواضع برخی كام ً
ال شـبیه و منطبق با سـخنرانی آقای
منتظـری در  67/11/22اسـت كه ایسـتادگی رهبـری و مـردم را در دهه اول
انقلاب زیر سـؤال میبرد و پاسـخ رهبری انقالب هم كام ً
ال شـبیه پیام امام
راحـل اسـت كـه در تاریخ  67/12/3اسـت و كسـانی در كنار رهبـری و مردم
ایسـتادهاند كـه قائل به عقالنیت مبتنی بر معنویت و عرفـان و تكلیفمداری
و معتقـد به نصرت االهی هسـتند .امروز كسـانی زمزمة نقـد عملكرد نظام و
ایجـاد تحـول و تغییر براسـاس معادالت جهانی سـرمیدهند كه انتسابشـان
بـه جریانـی كه عرصه سیاسـت و اجتماع را جایی برای عـرض اندام معنویت
و عرفـان و دلبسـتن بـه امدادهای االهی و غیبی نمیدانند ،آشـکار اسـت .به
نظـر میرسـد جریانـی كـه امروزه پا بـه عرصه مدیریت كشـور نهاده اسـت،
بیشتـر مجـری مبانـی آقای منتظری و بیـت آقای منتظری اسـت؛ هر چند
در شـعار ،خـود را مریـد امـام و خط امامـی معرفی كند.
پینوشتها
 .1ر.ك :نامة  68/1/6امام راحل به شخص آقای منتظری.
 .2ر.ك :به سـخنرانی  79/9/6آیتاهلل محمدی گیالنی به نقل از آیتاهلل ریشـهری (سـنجه
انصاف ،ریشـهری ،نشـر دارالحدیث ،تهران ،صفحه  16و)...
 .3مهـدی هاشـمی در اعترافاتـش میگویـد «ضعـف تعبـد و معنویـت و پرداختن بـه تعقل و
تجزیـه و تحلیـل و اینكـه همه چیـز را با منطق تعقلی بایـد فهمید كه به دنبـال این اعتراف
فكـری سـخنان مقـام والیت فقیـه را نیز با اندیشـه و عقل خودم میسـنجیدم و نتیجهگیری
میكردم»(بنبسـت ،ج اول ،ریشـههای انحـراف ،ص .)165
« .4مـا رهنمودهـای حضـرت امـام را و موضعگیریهایشـان را در مسـائل مختلف اجتماعی
سیاسـی خـود مـن ایـن طـوری بودم كـه وقتی حجـت میدانسـتیم كه بـه عقل خـودم این
نظریـات درسـت دربیاید(.بنبسـت ،ج اول ،ریشـههای انحـراف ،ص )165
« .5بـه تعقـل خودمـان مراجعـه میكردیـم ،یك سـری آفتهـای واقعـی انقلاب را در پناه
ایـن مكتـب تعقلی مطلـق میكردیم ،بـزرگ میكردیم ،یك سـری چیزهایی كـه آفت نبوده
واقعـ ًا بـرای انقلاب ،بـا توجـه بـه این كه ً
مثلا برای نیـروی خودمـان آفت بـوده ،ایـن را باز
ً
تعقلا مطلـق میكردیم بزرگ میكردیم( ».بنبسـت ،ج اول ،ریشـههای انحـراف ،ص )168
 .6صحیفه امام ،ج  ،21صص  88و 89
 .7صحیفه امام ،ج  ،21ص 94و.95
 .8پیوست شماره  ،162كتاب خاطرات آیتاهلل منتظری.
 .9خاطرات سیاسی ،ریشهری ،صفحات 260و.261
 .10همان.
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Globalization
جهانی شدن و اخالق سکوالر کارگزاران
سيدعبدالمجيدپيشبيناشكوري
امـروزه غربیهـا در حالـي بحـث دهکده جهانـی را مطرح ميکنند كه در سـوي ديگـر ،بحث انتظـار و حركت به سـوي جامعة توحيدي
اشـاره
بـر پايـة دكتريـن مهدويـت در جامعة اسلامي به صـورت گسـترده در حال مطرحشـدن اسـت .در كنار موضوع جهاني شـدن ،پرسـش
مهمـی وجـود دارد كـه ذهنهـای اندیشـهوران را بـه خود مشـغول كـرده اسـت و آن اينكه :انسـانها از يك پـدر و مادرنـد؛ اما روابط خويشـاوندي
و نسـبي بـا فاصلههـاي زيـاد در سـطح جامعـة بزرگ نميتواند همبسـتگي اجتماعي را شـکل دهـد ،تنها پدر و مـادر واحد داشـتن(آدم و حـوا) براي
ايـن همبسـتگي كافـي نيسـت؛ چراكـه در موارد بسـيار زياد بـه داليل گوناگـون ميان افـراد و گروههـاي اجتماعي ،گسسـت رخ میدهد و بـه تبع آن
برخوردهـا و خونريزيهايـي شـکل میگیـرد .از این روسـت که پرسـیده میشـود :روابـط و مناسـبات در جامعة بـزرگ جهاني براسـاس چه اصولي
ل گيرند تا بتوان در جامعة بشـري به همبسـتگي دسـت یافت؟
بايـد تنظيـم شـود و نهادهـاي سرپرسـتيكننده جامعة جهاني برپایه چه اصولي باید شـك 
اينجاسـت كـه دو ديـدگاه در تقابـل با يكديگر پـا به عرصـه ميگذارند.

جهانيشـدن با تفسـير نظام سـلطه ،جريان و روندي طبيعي و يا جرياني تحميلي و هدايتشـده اسـت كه نظام سـلطه میکوشـد آن
را بـه عنـوان رونـدی طبيعـي بـه جامعه بينالملـل تلقين كند؛ بهگونـهای که بـا از بين بـردن مرزهاي اعتقـادي و هضم ديگـران در خود
و تحميـل نظـام فرهنگي و اعتقادي ليبراليسـم در سـایه تهاجم فرهنگي و تنظيم روابط براسـاس پذيرش قـدرت اول آن يعني آمريكا و
بهرهگيـري از ابزارهـاي در اختيار از جمله فشـارهاي اقتصادي ،نظامي ،سياسـي و فرهنگي و زمينههاي موجـود در جامعة هدف همانند
وجود نخبگان وابسـته يا مرعوب ،سـيطرة خود را بگسـتراند.

مفهوم جهاني شدن براساس قرائت نظام سلطه
تعبيــر «جهانيشــدن» در فارســي در برابــر واژة  Globalizationبــه كار
م ـيرود .ايــن مفهــوم كــه ســابقة چندانــي در علــوم اجتماعــي جديــد
نــدارد ،از حــدود دهــة  1960مطــرح و از اواســط دهــة  80گســترش
مســائل سياســي و امــور
پژوهشــگران
یافــت ،و از ســوي بیشتــر
ِ
ِ
وضعيــت كنونــي حاكــم بــر نظــام بينالملــل
بينالملــل بــراي توصيــف
ّ
بــه كار مــيرود .در ايــن تعبيــر ،جهانيشــدن بــه معنــاي فراينــدي
اجتماعــي اســت كــه از مدتهــا پيــش آغــاز شــده و رو بــه گســترش
اســت ،و در آن قي دوبندهــاي جغرافيايــي ،اعتقــادي و سياســي كــه بــر
روابــط اجتماعــي و فرهنگــي ســايه افكنــده اســت از بيــن مـيرود .واژة
جهانــي شــدن ،حركــت بــه ســوي جامعةجهانــي واحــد را نويــد ميدهــد
كــه در آن ،يــك فرهنــگ (كــه در آن مرزهــاي اعتقــادي وجــود نــدارد و
بــه زعــم آنــان از جامعــة بشــري ايدئولوژيزدايــي شــده اســت) و يــك
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
سياســي و تفــاوت فرهنگــي بــه معنــاي امروزيــن آن ،از بيــن خواهــد
رفــت .در ايــن جامعــه ارتبــاط ميــان افــرادي كــه بــا فاصلــة خيلــي
راحتــي ميــان همســايهها
دور از هــم زندگــي ميكننــد بــه همــان
ِ
خواهــد بــود ،البتــه از جهانيشــدن تفســيرهای متعــددي ارائــه شــده
اســت؛ برخــي آن را بهطــور عمــده رويكــردي اقتصــادي ميداننــد و
آن را بــا گســترش تجــارت آزاد و پذيــرش اصــول اقتصــادي ليبراليســم
و ســرمايهداري متــرادف ميداننــد ،عــدهای ديگــر بــر مفهــوم سياســي
آن متمركــز شــده ،جهانيشــدن را عبــارت از فراگيرشــدن دمكراســي
ليبــرال و كمرنگشــدن حاكميــت ملــي كشــورها ميداننــد ،و گروهــی
بــر گســترة جهانيشــدن و افزايــش ارتباطــات و وابســتگيهاي متقابــل
و شــدت روابــط بينالمللــي تأكيــد ميكننــد ،ا ّمــا بايســتی دقــت داشــت
كــه جهانيشــدن براســاس قرائــت و تفســير نظــام ســلطه ،مفهومــی
چندبعــدي و فراگيــر اســت كــه بــه صــورت ضمنــي توجيهكننــده
گســترش جبــري فرهنــگ و ســلطة اقتصــادي ،سياســي ،ارتباطــي نظــام
1
ســلطه و جامعــة ســرمايهداري اســت.

بــر هميــن اســاس جهانيشــدن بــا تفســير نظــام ســلطه ،جريــان و
رونــدي طبيعــي و يــا جريانــي تحميلــي و هدايتشــده اســت كــه
نظــام ســلطه میکوشــد آن را بــه عنــوان رونــدی طبيعــي بــه جامعــه
بينالملــل تلقيــن كنــد؛ بهگونــهای کــه بــا از بيــن بــردن مرزهــاي
اعتقــادي و هضــم ديگــران در خــود و تحميــل نظام فرهنگــي و اعتقادي
ليبراليســم در ســایه تهاجــم فرهنگــي و تنظيــم روابــط براســاس پذيرش
قــدرت اول آن يعنــي آمريــكا و بهرهگيــري از ابزارهــاي در اختيــار از
جملــه فشــارهاي اقتصــادي ،نظامــي ،سياســي و فرهنگــي و زمينههــاي
موجــود در جامعــة هــدف هماننــد وجــود نخبــگان وابســته يــا مرعــوب،
ســيطرة خــود را بگســتراند.
در برابــر قرائــت نظــام ســلطه از جهانيشــدن ،قرائــت دينــي اســام ناب
وجــود دارد .در ايــن قرائــت ،جامعــة جهانــي و حكومــت واحــد ،براســاس
تأميــن مصالــح مــادي و مصالــح معنــوي همــة انســانها بــا هــدف
رســيدن بــه كمــال فــردي و اجتماعــي و تحقــق جامعــة ســالم ،عدالــت
فراگيــر ،رفــاه عمومــي ،صلــح بينالملــل ،امنيــت فراگيــر ،آرامــش و
ســعادت و ...فــرض ايدهآلــي اســت كــه اســام بــراي تحقــق آن تحــت
دكتريــن مهدويــت تــاش ميكنــد و ميكوشــد تــا بــا گســترش
فرهنــگ انتظــار ،بــه ايــن جامعــة واحــد جهانــي دســت يابــد .بدیهــی
اســت در صورتــي جهانيشــدن در ابعــاد سياســي ،حقوقــي ،فرهنگــي
و اقتصــادي ،تصويــری درســت مييابــد كــه از يكســو اســتعدادهاي
فطــري مشــترك اثبــات شــوند و از ســوي ديگــر اين اســتعدادها همســو
بــا باورهــای صحيــح و فضايــل اخالقــي باشــند كــه هويــت واقعــي
انســان را ميســازند .بــه عبــارت ديگــر ،از دیــد اســام نــاب؛ جهانــي
شــدن ،منــوط بــه همبســتگي اجتماعــي اســت و مهمتريــن عامــل در
پيدايــش جامعــة بــزرگ و همبســتگي جمعــي عامــل فطــري ،وحيانــي
و عقالنــي اســت كــه ميتــوان بــر محــور آن ،منافــع مــادي و معنــوي
اعضــا را تأميــن كــرد؛ در ايــن صــورت اســت كــه ميتــوان تصويــری
درســت از جهانــي شــدن ارائــه كــرد.
حــال بــا در نظــر گرفتــن دو قرائــت جهانيشــدن از دیــدگاه نظام ســلطه
و اســام نــاب بايســتی بــه ايــن نكتــه اشــاره كــرد كــه از دیــد اســام
نــاب ،مســير اصلــي جهانيشــدن همــان گســترش فرهنــگ «صــراط
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مســتقيم» اســت كــه انســانها بــه صــورت طبيعــي و براســاس فطــرت
انســاني و ارادة تكوينــي و تشــريعي االهــي در نهايــت بــه ســمت آن
حركــت خواهنــد كــرد و مســير ديگــر (جهانيشــدن بــا قرائــت نظــام
ســلطه) ،برخــاف فطــرت انســاني و ارادة تكوينــي و تشــريعي االهــي
اســت كــه ميخواهــد برخــاف جريــان طبيعــي ،خــود را بــه جامعــة
جهانــي تحميــل کنــد .اينجاســت كــه نقــش محــوري دو بينــش و
دو نــگاه كارگــزاران نظــام ســلطه و كارگــزاران حكومــت دينــي آشــكار
ميشــود.
بهتریــن راهــکار نظــام ســلطه بــرای تحميــل قرائــت خــود از
جهانيشــدن ،تحمیــل و نفــوذدادن فرهنــگ ليبرالســكوالر و
تئوریــز ه کــردن پذيــرش ســلطة سياســي آمريــكا توســط عوامــل
خــود اســت كــه در حقيقــت جــاده صافكــن ســيطرة نظــام ســلطه
بــر جوامــع گوناگــون انســاني و اســامي هســتند و از زبــان آنــان بــا
انــواع لطايفالحيــل بــه جوامــع بشــري میقبوالنــد كــه ايــن قرائــت
از جهانيشــدن ،گريزناپذیــر و غيرقابــل تغييــر اســت .بــه عبــارت ديگــر،
كارگــزاران ســكوالر بــه دنبــال فراگيركــردن آموزههــاي سكوالريســتي
ليبراليســم در ســاحتهاي اقتصــادي ،فرهنگــي و سياســي بــا هــدف
مشروعيتبخشــيدن بــه ســلطه و هژمونــي غرب(آمريــكا) هســتند و بــا
توجــه بــه اوضــاع و احــوال موجــود ،قرائــت از جهانيشــدن را يــك
زايمــان طبيعــي و فراينــد اجتنابناپذيــر تلقــي ميكننــد و بــر ايــن
باورنــد كــه نظــام ســرمايهداري ليبــرال بــه ســردمداري آمريــكا آخريــن
حلقــة نظــام مديريتــي جهــان اســت كــه هــر نــوع مخالفــت ب ـا آن،
شــناكردن در جهــت مخالــف و محكــوم بــه فنــا خواهــد بــود .در ايــن
تلقــي ،بــراي ترقــي و توســعه الگويــي جــز الگــوي غــرب و راهــي جــز
یافتــن جايــي در قطــار پيشــرفت غربــي و ســوار شــدن بــر آن و خــود
را در چارچــوب منافــع آمريــكا تعريفكــردن وجــود نــدارد .كارگــزاران
ســكوالر بــا اندکــی تامــل و ژرفنگــری ميتواننــد دریابنــد كــه ايــن
قرائــت از جهانيشــدن ،قرائــت ديگــري از امپرياليســم و اســتعمار نــو
اســت كــه بايســتی از آن پرهيــز كــرد؛ زیــرا بــه هــر انــدازه كــه بــا ايــن
برداشــت از جهانيشــدن رابطــه داشــته باشــيم بــه همــان ميــزان زيــان
خواهيــم دیــد.
بــراي فهــم چگونگــي فراينــد نفــوذ نظــام ســلطه در كارگــزاران و
اســتحالة فرهنگــي و سياســي آنــان كافــي اســت بــه اعترافهــای
كيانــوش تاجبخــش يكــي از جاسوســان جنــگ علــم توجــه كنيــم ،وی
در ايــن بــاره ميگويــد:
«مســتحضريد كــه در كشــورهايي كــه آمريــكا در آن هنــوز حضــور

رســمي دارد(ماننــد عــراق) عامــل اصلــي پيشــرفت منافــع آمريــكا در
حــوزة تغييــر رژيمهــا وارد كــردن دمكراســي غربــي يــا بــه لفــظ ديگــر
پــروژه برانــدازي نــرم بــه عهــدة يــك نهــاد بــه عنــوان  NEDمخفــف
«صنــدوق حمايــت از دمكراســي» اســت ا ّمــا در كشــورهايي ماننــد ايران
كــه آمريــكا در آن حضــور رســمي نــدارد ،ايــن برنامــه پيشــبرد منافــع
آمريــكا از حوزههــاي ديگــر پيگيــري ميشــود؛ ايــن حوزههــا عبارتنــد
از:
 .1حوزههاي پنهان شامل سرويسهاي اطالعاتي مانند «سيا»
 .2حوزههــاي نيمــه پنهــان ماننــد مركــز ويلســون در واشــنگتن كــه
از يكســو بــه ســرويسهاي اطالعاتــي آمريــكا وابســته هســتند و از
ســوي ديگــر كامـ ً
ا بــا دولــت آمريــكا در ارتبــاط و هماهنــگ هســتند و
در پوشــش فعاليتهــاي تحقيقاتــي ،علمــي و ســمينارهاي دانشــگاهي
ايــن برنامههــاي برانــدازي و اســتحاله را جلــو ميبرنــد.
ً
 .3حــوز ة ســوم در ايــن مجموعــه ،بنيادهــا و نهادهــاي كام ـا آشــكار
ماننــد بنيادهــاي كارنگــي ،راكفلــر و بهويــژه بنيــاد ســوروس هســتند.
بايســتی بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه همــه ايــن ســه حــوزه در
2
شــرايطي مثــل ايــران بــا يكديگــر هماهنــگ هســتند.
طــرح موضــوع جهانيشــدن بــا قرائــت آمريكايــي و ناچــاري كشــورها
در پذيــرش آن توســط كارگزارانــي ســكوالر در داخــل كشــور در مقطعــي
از زمــان ،هــدف پيگيــري قــرار گرفــت و از طريــق آن در دســتگاه
نظــري و دســتگا ه محاســباتي تصميمســازان و تصميمگيــران جامعــة
هــدف ،نفــوذ و دســتكاري صــورت گرفــت .كيانــوش جهانبخــش در
اعترافهــای خــود بــا اشــاره بــه چگونگــی نفــوذ در بيــن كارگــزاران،
ایــن فراينــد را در هفــت اليــه و هفــت بنــد تشــريح میكنــد كــه
عبارتنــد از:
 .1شناســايي و جــذب نخبــگان ،شــامل شناســايي افــراد و نخبگانــی كــه
عالقهمنــد بــه همــكاري بــا نهادهــاي حوزههــاي مختلــف آمريكايــي
و اروپايــي هســتند.
 .2شبكهســازي و نهادســازي از طريــق معرفــي پروژههــاي عملياتــي
بــا هــدف وصــل كــردن نخبــگان بــا يكديگــر و بــا تودههــا.
 .3پــر كــردن محتــوا از طريــق كارگاههــاي آموزشــي ،جزوههــاي
مختلــف ،مطالــب ،پژوهــش ،نتايــج ســمينارها و نشســتهاي
گوناگون(هماننــد موضــوع جهانيشــدن)
 .4پلــه چهــارم ،حملــه بــه پايــه و ســتونهاي نظــام از طريــق ســه
نــوع عمليــات.
الــف) از طريــق مشــروعيتزدايي بــه ايــن معنــا كــه بــه باورهــا و

اعتقادهــاي مــردم حملــه ميشــود(همانند ســند  )2030از طريــق
واداركــردن بــه امضــای اســناد بينالمللــي و مشروعيتبخشــي بــه
مشــروعيتزدايي از باورهــا و اعتقــادات
ب) اعتبارزدايي از طريق ناكارآمد جلوه دادن مسؤوالن و دولت
ج) عمليــات اعتمادزدايــي از طريــق شــايعهپراكني ،تهم ـتزدن ،و ...بــا
هــدف ايجــاد تنفــر در مــردم از نظــام ،ايــن چهــار پلــه اول از فراينــد
كلــي درواقــع زمينهســازي اســت بــراي رســيدن بــه يــك هــدف خــاص
كــه آن پلــة پنجــم اســت.
 .5پلــة پنجــم ،دوقطبيســازي جامعــه اســت .تقســيم جامعــه بــه دو
گــروه مخالفــان و موافقــان جهانيشــدن ،ايجــاد شــكاف بيــن مــردم،
بــا هــدف جابجايــي افــكار عمومــي ،بــه ايــن صــورت كــه افــكار
و انگيزههــاي ســ ّنتي ،دينــي و مقــدس ســلب و طريــق اســتفاده از
ســرماية اجتماعــي مــدرن بــه وجــود آمــده تفكــر و اخــاق و احــكام
ليبرالــي و غربــي تقويــت و جايگزيــنشــود.
 .6پله ششم مربوط به انتخابات است كه دو شكل دارد؛
شــكل اول :در صورتــي كــه نيروهــاي تحــت تأثيــر ليبرالســكوالر
موفــق بــه پيــروزي در انتخابــات شــوند ،وارد دولــت شــده ،از درون
حكومــت و بــا اســتفاده از ابــزار حكومتــي و قانونــي بــه ســمت تغييــر
جامعــه و ارزشهــاي سـ ّنتي و همــراه كــردن آنهــا بــا فرهنگ ســكوالر
و پيشــبرد منافــع آمريــكا و ســلطه آمريكايــي حركــت ميكننــد؛ چونــان
حركــت گورباچــف در روســيه.
شــكل دوم :اگــر نيروهــاي تحــت تأثيــر ليبــرال ســكوالر موفــق بــه
پيــروزي در انتخابــات نشــوند پلــة هفتــم اجــرا ميشــود.
 .7پلــه هفتــم؛ دعــوت بــه نافرمانــي مدنــي ،كشــاندن مــردم بــراي
تجمــع در خيابانهــا و مياديــن و شــركت كــردن در راهپيماييهــاي
غيرقانونــي و بــدون مجــوز كــه بــه اغتشــاش ،خشــونت و بهاصطــاح
بــه هــم ريختگــي امنيــت جامعــه در راســتاي فشــار آوردن بــر روي
3
نظــام بــراي عقبنشــيني كــردن میانجامــد»
ايــن بــدان معناســت كــه نظــام ســلطه در پوشــش جهانيشــدن ،از
طريــق راهكارهــاي مذکــور ســه هــدف را دنبــال ميكنــد؛
 .1اســتحالة فرهنگــي  .2اســتحالة سياســي  .3نافرمانــي مدنــي .كــه همة
ايــن مراحــل توســط كارگــزاران ســكوالر درون نظــام و يــا نهادهــا و
اقشــار ســكوالر بيــرون نظــام صــورت ميگيــرد.
 .1شــيوه اســتحالة فرهنگــي :از طريــق تأســيس رســانههاي همگانــي،
روزنامــ ه و ...نهادهايــي هماننــد فرهنگســراها و ايجــاد مراكــز تحــت
عنــوان دفتــر پژوهشهــاي فرهنگــي ،جــذب نخبــگان و معرفــي

ارزشهــاي مــدرن سكوالريســتي و اشــاعة تفكــر غرببــاوري كــه
نهايتــ ًا از طريــق نفوذيهــاي ارگانهــاي دولتــي حمايــت و بــه آن
مشــروعيت داده ميشــود و ديگــر ايــن حــركات بــه عنــوان تحــركات
ضــد امنيتــي تلقــي نميشــود.
جالــب توجــه اينكــه كيانــوش تاجبخــش در ايــن رابطــه ميگويــد:
زمانــي كــه شــهرداري تهــران در دســت جريــان اصالحطلــب بــود
«بســياري از اســاتيد اروپــا و آمريــكا كــه از متفكــران مهــم دمكراســي
ليبــرال و از منتقــدان مهــم نظــام دينــي و مبلغــان جدايــي ديــن از
حكومــت بودنــد ،توســط آنــان بــه ايــران دعــوت ميشــدند تــا بــراي
نخبــگان ،دانشــجويان و افــراد عمــوم كــه بــه ســالنهاي اجتماعــات
دعــوت شــده بودنــد ،ســخنراني كننــد ،عمــوم ايــن ديدگاههــا در قالــب
ســخنرانيها ،كتــاب ،مقالــه و غيــره تبليــغ ميشــد كــه ايــن در واقــع
يــك فراينــد نهادينــه شــده دراز مــدت بــوده كــه چنــد ســال ادامــه
داشــت.
 .2اســتحالة سياســي :اســتحالة سياســي از طريــق مذاكــرات پنهــان
تحــت عنــوان « »Tracr Twoيــا «رديــف دوم» پيگيــري ميشــود
بــه ايــن صــورت كــه چهرههــاي سياســي مختلــف آمريــكا و ايرانــي در
كشــورهاي اروپايــي بــراي تبــادل نظــر بــا يكديگــر برگــزار ميكردنــد
هماننــد مالقــات برخــي از چهرههــاي سياســي هماننــد (م.خ) و (م،ج،ظ)
بــا ســوروس.
 .3نافرمانــي مدنــي :در فتنــه ســال  88شــاهد آن بوديــم؛ مرحلـهاي كــه
نظــام ســلطه بــا پيشآمــدن رخدادهــاي گوناگــون سياســي اجتماعــي
بهويــژه در دوره انتخابــات هرگــز از آن غفلــت نميكنــد.
مجموعــه ايــن فراينــد نشــان میدهــد كــه موضــوع جهانيشــدن و يــا
قرائــت نظــام ســلطه پــروژهاي اســت بــا فراينــد مشــخص ،برنامهريــزي
شــده بــرای اســتحالة فرهنگــي و سياســي كشــورهاي ديگــر در چارچوب
منافــع نظــام ســلطه كــه بــا دقــت در ايــن فراينــد ميتــوان بــه رابطــة
تنگاتنــگ جهانيشــدن و اخــاق ســكوالر كارگــزاران دســت يافــت؛
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.
پينوشتها
 .1عبدالرســول بيــات ،فرهنــگ واژههــا ،صــص  246تــا  ،248نشــر مؤسســه فرهنــگ
و انديشــه.
 .2خبرگزاري تسنيم ،اعترافات كيانوش جهانبخش.
 .3خبرگزاري تسنيم  ،اعترافات كيانوش تاجبخش.
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«1مـا از شـر رضاخـان و محمدرضـا خلاص شـدیم ،لکن از
شـر تربیتیافتـگان غـرب و شـرق به ایـن زودیهـا نجات
نخواهیـم یافـت! اینهـا برپادارنـدگان سـلط ه ابرقدرتهـا
2
هستند»...
ایـن کـه امـروز پـس از گذشـت نزدیـک به چهل سـال از
انقلاب ،جریانـی در ایـران هسـت کـه بـ ه صراحـت خود
را لیبـرال میدانـد؛ ایـن کـه سـند  2030آشـکارا حمایـت و
خیـال خـا ِم تحفـظ هسـتند؛ این
امضـا میشـود و آقایـان در
ِ
مذاکرات هسـتهای را بهخودیخود دارای افتخـار و ارزش
کـه
ِ
میداننـد؛ و ایـن که فـارغ از هر فرجامی(تلخ یا شـیرین) برجام را
یـک دسـتاورد میداننـد؛ ایـن که کا ِم حضـرات با شـعار «مرگ بر
آمریـکا» و «مـرگ بر اسـرائیل» تلخ میشـود؛ این کـه در جمهوری
مـرض عـدهای
اسلامی ایـران شـعار «آزادی» مصـادره بـه غـرض و
ِ
غربزده میشـود؛ این که طیفی از روشـنفکران دینی میکوشـند قرائتی
از دین به دسـت دهند که مانعی بر سـر راه گسـترش مدرنیته نباشـد؛ این
درس مذاکره و سـازش میدهد
درس قیام و مقاومت کـه ِ
کـه کربلا نـه ِ
و سـقیفه هنوز هم تحریف میشـود! این که جای شـهید و جالد
لیسـت سـیاه تمام
را عـوض میکننـد و ایـن که ...هیهات که این
ِ
شود!
یافتـگان برپادارنده سـلط ه ابرقدرتها ،یعنی ادامه
ایـن یعنی همان تربیت
ِ
عقبـهای بـه نام حلق ه کیـان ،تا روشـنفکری دینـی ،تـا اصالحگرایی ،تا
نهضـت ملـی ،تا بـازرگان ،تا مدرنیته ،تا سکوالریسـم!
نوبت اسال ِم لیبرالی
یعنی ریشـه اسال ِم مارکسیسـتی را اگر خشـکاندیم حاال ِ
وقاحت دشـمنها ،و
اسـت .یعنی افسـوس که در زمانه موشـکها ،در زمان ه
ِ
حریـم انقالب
شـناخت جریانی در
صراحـت نیرنگهـا ،هنوز برای
در زمانـه
ِ
ِ
ِ
و زیـر سـایه اسلام بایـد از مدرنیتـه و غـرب آغـاز کنیـم ،از منشـأ و ریشـه
«دوسـتانی کـه گاهـی دلشـان میلـرزد!» 3روبهروشـدن بـا رفتـار و گفتـار
كارگزارانـی كه ریشـه در مبانـی سـكوالریزم دارد ،ریشـه در غربگرایی دارد
كـه امـام راحل از رویكـردن به آن بـه رویكردگان
بـه طاغـوت نـام بردنـد ،روبـهرو شـدن بـا خصلـت
مدیرانـی كـه نمایانـدن سـیرت آنان سـهل و ممتنع

اسـت درسـت چون تعریف سـكوالریزم اسـت.
ً
تعاریـف متعدد ،بعضـا مغلق و حتی
ارائـه تعریفـی دقیـق از مدرنیته به گـوا ِه
ِ
نسـبت
فهم
ِ
نامفهـو ِم صاحبانـش ،کاری سـهل و ممتنع اسـت .فـارغ از اینِ ،
سـبیل خطا بوده اسـت .سکوالریسـم آن
سکوالریسـم با مدرنیته نیز گاه بر
ِ
مکتب فکری نیست که
چنان که ممکن اسـت شـنیده باشـیم ،یک ایسـم و
ِ
همسـنگ ایسـمهایی دیگر چون
از دامان مدرنیته پدید آمده باشـد و از اینرو
ِ
لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،کاپیتالیسم و ...نیست.
غرب مدرن اسـت .مدرنیته
بلکه سکوالریسـم
ِ
ذاتی مدرنیته و قـوا ِم ِ
خصلـت ِ
وضعیتی اسـت که در آن بشـر باید خود را از اسـتیالی هر قدرت غیربشـری
4
آزاد سـازد و همـ ه امور را خود متکفل شـود.
عقل خودبنیا ِد
و
نشاندن،
دین
مسند
وضعیت مدرن یعنی انسان را بر
بنابراین
ِ
ِ
ً
بریـده از وحـی را مبنـای تـام و تمام امور دانسـتن .چنین رویکـردی دقیقا به
معنای التزام به سکوالریسـم نیز هسـت .اندیشـ ه سـکوالر ،سـاماندهی به
امـور مختلـف زندگی را شـأن عقل ،منطـق ،ادراک و صالحدیدهای انسـان
میدانـد و خـود را از اعتقـاد بـه خـدا یا هر امـر ماورایی دیگر بینیـاز میبیند.
مطابق تعریف فرهنگ آکسـفورد« ،سكوالریسـم ،نظریهای اسـت درباره این
كـه اخلاق صرف ًا باید بر اموری مبتنی باشـد كه با سـعادت انسـان در حیات
دنیـوی مرتبط بـوده و در اینبـاره ،همه مالحظات اعتقـادی ،همچون اعتقاد
بـه خـدا و جهان آخرت كنار گذاشـته شـود 5».قید اخالق در ایـن تعریف ،آن
هـای فلسـفی و معرفتی و ...خارج میکنـد و به آن جایگاهی
را از زمـره نظریه ِ
عامتـر میدهـد .عامتـر از ایـن جهت که تقریبـ ًا همه امور زندگی بشـر بدین
لحـاظ که نسـبتی با ارزش داوری و سـنجش اخالقی دارنـد در حیط ه اخالق
هـم وارد میشـوند .یعنی هرکاری که انسـان بـا اختیار و انتخـاب خود انجام
میدهـد ،میتوانـد از نـگاه اخالق هم بررسـی شـود .از این رو سکوالریسـم
قسـم خـاص از امور مـادی و مکاتب مدرنیته نیسـت ،بلکه
منحصـر در یک
ِ
شـأن دخالـت و حضـور در تمـام ایسـمهای دیگـر و نیـز تمـام عرصههـای
زندگی بشـر ،همچون سیاسـت ،اقتصاد ،فرهنگ ،هنـر ،آمـوزش ،و ...را دارد.
گـذران
سکوالریسـم چـون جهـان را مـادی میفهمـد بـرای اداره جهـان،
ِ
دخالت دیـن ،آخـرت و خدا در
زندگـی ،خوشـبختی و رفـا ِه خود شـأنی بـرای
ِ
نظـر نمیگیـرد .اگرچـه در عین حـال آنها را انـکار یا طـرد نمیکند بلکه با
جدیـت دستشـان را از ایـن امـور کوتـاه میکند.
غرب مـدرن بدون فهمی از سکوالریسـم ،و حتی با
از ایـنرو اساسـ ًا
خوانش ِ
ِ
فهمـی کـه ایـن دو را مسـتقل از هـم میبیند ،یا ممکن نیسـت و یـا صواب
وضعیت مدرن غیـر از عقـل و غیر از انسـان ،هیچ
نیسـت .بـه عبارتـی ،اگـر
ِ
مرجـ ِع دیگـری را بـرای دخالت در امور جهان شایسـته نمیدانـد الجرم دین
نشـینی دین یعنی سکوالریسـم .یعنی نمیشود
باید خانهنشـین شـود! و خانه
ِ
دین اصیـل و حقیقی را.
قرائت
بـا
داری
ن
دی
هم
هـم مدرنیتـه را پذیرفـت و
ِ
ِ
آنچـه در ایـن جـا اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه سکوالریسـم یـک مکتـب
دوران مدرن نیسـت که کسـی بتوانـد ادعا کند من
سیاسـی یـا یـک پیامد از ِ
مدرن هسـتم اما سـکوالر نیسـتم .سکوالریسـم تهمتی نیسـت که به یک
قرائـت مدرنیت ه منهای
طرفـدا ِر مدرنیته نسـبت داده شـود بلکه چون اساسـ ًا
ِ
سکوالریسـم قرائتـی معیـوب و بیمـار اسـت ،طرفـداران و مدافعـان آن هم
قابل تصور نیستند .سکوالریسـم یک شیوه زندگی
منهای اندیشـ ه سـکوالر ِ
اسـت ،نوعـی تفکر و جهانبینی اسـت کـه در ذاتِ غرب مدرن تنیده شـده و
در تکتـک امـور زندگـی جـاری میشـود .یعنی یک نـگاه و تلقـی از جهان
زندگی فردی
اسـت که در سیاسـت ،در فرهنگ ،در اقتصاد ،در علم ،در سبک
ِ

غرب مـدرن در قرنهـای  14و
و اجتماعـی و در همـه چیـز تاثیر میگـذاردِ .
 15میلادی در مسـیری میتاخـت کـه در نهایت چیـزی از دین و حاکمیت
دیـن باقـی نماند .حاکمیـت دین جای خود را به حاکمیت انسـان و قانون خدا
عقل محـض انسـان داد .و آنچه از دیـن باقی ماند
جـای خـود را بـه
قانـون ِ
ِ
تحـت تاثیـر تفسـیرهای مادیگرایانه و سـکوالر بـه خلوتِ خانهها کشـانده
شـد .فرآیند این خانهنشـینی نیز با شـعار اصالحـات و قرائت جدیـدی از دین
مطابق تعریف جدیـد خود از
محقق شـد .پروتسـتان یا نهضت اصلاح دینی
ِ
مدرن
عقل
شـؤون
و
قوانین
با
دین ،شـاخهای از مسـیحیت را معرفی کرد که
ِ ِ
ِ
مادیگـرا سـازگار بـود و آن را تاییـد میکرد .بـرای نمونه ،شـاخههای اصلی
مسـیحیت
و مؤمنتـ ِر مسـیحی همچـون کاتولیـک و ارتدوکس که از بقایای
ِ
دوران ماقبـل مدرن هسـتند هنوز هم پدیدهای چون همجنسـگرایی را تایید
ِ
نکـرده و به رسـمیت نمیشناسـند اما پروتسـتانیزم بـر مبنای قرائـت و فهم
حامیان قانونیشـدن این انحراف بـود .به عبارتی،
جدیـ ِد خود از مسـیحیت از
ِ
دینی جدید
مقر
را
پروتسـتان
که
مدرن
انسـان
مادیگرای
عقالنیـت ابـزاری و
ِ
ّ ِ
خود میداند ،با تحریف مسـیحیت ،دیگر مانعی برای رسـمیت بخشـیدن به
سکوالریسـتی خویـش ندارد؛ زیـرا تلقی از
خواهشهـای مادی و نفسـانی و
ِ
دین در پروتسـتانیزم کام ً
ال سـکوالر و مادی اسـت.
ایـن تجربـه غربیها برای برخی روشـنفکران داخلی که منتقـد وضع موجود
بودنـد و نوعـی رکـود و عقبماندگـی را در خود حس میکردند ،بسـیار قابل
شـدن علـوم انسـانی و توجهنکـردن به بدیلهـای قوی
توجـه بـود .سـرازیر
ِ
عنوان علوم انسـانی
بـا
را
غربـی
هـای
ی
ایدئولوژ
و
تفکـر
از دیـدگاه اسلام،
ِ
بیرقیـب سـاخت .بنابراین برخی گمان کردند پیشـرفت و تمـدن ،تنها در گرو
غرب
فهـم دگراندیشـانه از دیـن ممکـن اسـت .از ایـن رو بـرای قرابـت بـه ِ
ِ
مـدرن بایـد و حتم ًا الزم اسـت که قرائت از دیـن ،قرائت از وحـی ،و قرائت از
مبانی مدرن
هر آنچه در سـای ه دین تعریف و تشـریح شـده اسـت را به نفع ِ
تغییر داد.
بـه عبارتـی روشـنفکرانی کـه در سـالهای  58تـا اواخـر دهـه شـصت بـه
صراحـت خودشـان افراطیهای شـدیداللحنی بودند ،موسـوم به چپ سـ ّنتی
ِ
خواهـان رفتارهـای رادیکالـی ،قطـع رابطـه با آمریـکا ،تاکید بـر والیت
کـه
ِ
پی آشـنایی
مطلقـ ه فقیـه ،استکبارسـتیزی و امثالهـم بودنـد به تدریـج و در ِ
طرفـداران
قامت
بـا علوم انسـانی بـه بازتولید خویـش پرداختند و این بـار در ِ
ِ
اصالحـات جدی در دین ،سیاسـت ،قدرت ،فرهنگ و ...خـود را مطرح کردند.
ِ
غـرب لیبرال بـود و حاال با
آرمـان و اندیشـه اصالحـات در ایـران که آموخته
ِ
تسـاهل و خودباختگی از آنو ِر بام افتاده بود ،در ابتدا دین را از معنای راسـتین
قرآنـی خـود تهی کـرد .بهواقع این طبیعیتریـن و ابتداییترین اقـدام برای
و
ِ
حرکـت به سـوی توسـعه ،تمـدن و پیشـرفت در معنایی بود کـه قرنها قبل
تعاریف مادی و سـکوالر خـود آن را آغاز کـرده بودند.
غربیهـا بـا
ِ
دین مدعـی و انقالبی
بلکه
نیسـت
سـاکتی
دین
تنها
اسلام،
که
از آن جـا
ه
ن
ِ
ِ
عقالنیت محض مـدرن یا بایـد دین حذف
حاکمیـت انسـان و
اسـت؛ بـرای
ِ
ِ
سـازی ممالک
مزاحم را ِه مدرن
شـود و یا قرائت و تبیینی از آن ارائه شـود که
ِ
ِ
جهـان سـومی که هنـوز از دریچ ه دین مسـائل را میفهمند و تحلیل میکنند
وجود نداشـته باشد.
علم
پوزیتیویسـتی بـازرگان از قـرآن و انطباقهـای او
فهـم
ِ
میـان ِ
ِ
بنابرایـنِ ،
فهـم دین بود
در
تـازه
مسـیری
گشـودن
پی
در
قـرآن
از
هایـی
تجربـی و آیه
ِ
ِ
ِ
وران حوزه علمی ه زمـان خودش
کـه البتـه مورد انتقاد شـدید علمـا و اندیشـه ِ
قـرار گرفـت .بعدتـر در دهـه هفتـاد ،بزرگترین هجمهها و شـبهات به دین،
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مقولـه پیامبری و عصمـت ،وحی ،تئوری والیت مطلق ه فقیه ،فقه و شـریعت
و امثالهـم مطـرح شـد .عمـده ایـن نظریهپردازیهـا کـه در تضـاد مبنایی و
مبانی اسلامی قـرار دارند مبتنـی بر نگا ِه
جـدی بـا قـرآن،
ِ
احادیـث صریح و ِ
بازخوانی مجدد
سـکوالر به عالَم هسـتند؛ یعنـی نگاهی که در پی تحریـف و
ِ
از عنصـر االهی و مقدس اسـت.
آرش نراقـی در مصاحبـهای میگویـد« :جریـان نواندیشـی دینـی در جامعـه
مـا شـامل سـه جریـان فرعی اسـت :اصلاح فکـر دینـی ،بازسـازی دین و
معنویتگرایـی فرادینـی .فضلالرحمـان از چهرههـای برجسـته اصالح فکر
دینـی در جهـان اسلام اسـت .در ایـران هـم کسـانی چـون آقای کدیـور یا
فنایی را میتوان در این گروه دانسـت .سـروش بعد از «بسـط تجربه نبوی»
و شبسـتری بعـد از «قرائـت نبـوی از جهـان» از چهرههـای بازسـازی دیـن
هسـتند .و ملکیـان را هم میتوان چهره بارز معنویتگرایـی فرادینی در ایران
دانسـت6».بهواقع اینهـا از مهمتریـن چهرههای روشـنفکری هسـتند که در
دهـه هفتـاد و در حلقـه کیان ،طـراح مباحث التقاطی در باب فهـم دین بودند
جهت حفظ نسبتشـان با غرب مدرن ،مر ّوج پلورالیسـم ،نسـبیتگرایی،
و بـه ِ
تسـاهل ،سـازش ،آزادی بیان و ...بودند.
ایـن دورهای اسـت کـه در آن «قبض و بسـط شـریعت» نگاشـته میشـود،
فقـه مـورد انتقـاد جـدی قـرار میگیـرد و بـر اهمیت عـرف تأکید میشـود،
پلورالیسـم دینـی مطـرح میشـود ،و نظریه والیـت مطلق ه فقیه مـورد انتقاد
قـرار میگیرد.
ً
فهم سـکوال ِر مثلا اصالحطلبانه از مسـائل،
بنابرایـن روشـن اسـت کـه در ِ
دیـن و سـعادت اخـروی ،مرجع و محور نیسـت و مطابق آنچـه گفتیم ،نباید
حامـی گفتمان ،مذاکره و سیاسـت درهای باز باشـد
هم باشـد .سیاسـت باید
ِ
گفتمـان «آمریـکا هیچ غلطـی نمیتواند بکنـد» .زیرا
نـه استکبارسـتیزی و
ِ
عینـی تأسـی بـه قیـام عاشوراسـت و از ذاتِ دین ما
استکبارسـتیزی تجلـی
ِ
برمیآیـد ،تفکـر سـکوالر خواهـان محدودیـت و درنهایت حـذف این حضور
جـدی ایدئولوژیـک و آرمانگرایانـه اسـت ،از ایـنرو بهناچـار تفسـیر کربلا
ِ
متولی تبادل و همزیسـتی باشـد
میشـود مذاکـره و مسـامحه! فرهنـگ باید
ِ
تعریف
شـبیخون فرهنگـی؛ اقتصـاد باید تابـ ِع
مثـل تهاجم و
ِ
نـه توهماتـی ِ
ِ

تعریـف مقاومتی و اتـکا بر تـوان داخلی!
لیبرالیسـتی و جهانیـاش باشـد نـه
ِ
چراکـه بـه زعـم اینهـا اآلن مشـکل مـا ایـن اسـت که «فقیـه میآیـد و در
اقتصـاد نظر میدهـد» ،7نگاه سکوالریسـتی و غربـزده اینها صراحـت دارد
کـه اقتصـاد را بـا دیـن و شـرعیات نیامیزید ،فرهنـگ را به نام دیـن مصادره
نکنید و مان ِع بدهبسـتانهای فکری و هنری با لیبرالهای سـکوالر نشـوید .در
ایـن نـگاه ،سیاسـت را هـم بر مبنای تعامـل و اعتماد به دشـمن معنا میکنند
عقالنیت نظامی در
و حتی اقداماتِ هوشـمندانه و برخاسـته از شـعو ِر دینی و
ِ
منطقه را دخالت بیجا میدانند .این عین مماشـات اسـت و تاریخ نشـان داده
سیاسـت مماشـات و سـازش و کرنش به جای سیاسـت مقاومت و
اسـت که
ِ
ایسـتادگی بـا چیزی غیـر از شکسـت روبهرو نخواهد شـد.
امـا بزرگتریـن جلـوه تحقـق نـگاه اصالحطلبانـه سـکوالر در رویارویـی بـا
مسـأله والیـت فقیه و گذر از این سـ ّد اسـت .والیت مطلقه فقیـه ،بزرگترین
و اصلیتریـن مانـع در تحقـق خواسـتههای سکوالریسـتی روشـنفکران و
اصالحطلبـان اسـت و از ایـنرو تحقق عینی آرمانهای آنها بـا محدودیت و به
کشـاندن والیت فقیه و اختیارات او ممکن میشـود .نظریه والیت مطلقه
انزوا
ِ
فقیـه کـه روح و باطـن نظام جمهوری اسلامی اسـت ،مسـتقیم توسـط امام
راحـل طرح ،تشـریح و حمایت شـده اسـت .مطابق این نظریـه ،والیت مطلقه
فقیه ،درسـت همانند والیت پیامبر و معصومین شـامل دو رکن مشـروعیت و
مقبولیـت اسـت .ولی فقیه منتصـب از جانب خداسـت به این معنا که شـرایط
و
تعریـف ولی فقیه برای حاکمیت را بایسـتی از کالم معصـوم اخذ کرد که
ِ
خود او نیز مسـتقیم برگزیده االهی اسـت .جایگاه رأی و نظر مردم تنها در مقام
تحقق اجتماعی بخشـیدن به این دسـتور االهی اسـت .یعنی مردم هستند که
ِ
انتخـاب میکننـد به دسـتور االهی عمـل کنند یا تمرد کننـد .اما ایـن تمرد و
انتخـاب مردم مطلق ًا در مشـروعیت و حق معصوم یـا ولی فقیه برای
عـدم
ِ
حاکمیـت بر جامعه تأثیـری نـدارد و آن به ق ّوت خود باقی اسـت .مقبولیت ِاین
نصـب مشـروع ،متوقف بر رأی مـردم اسـت .و این آشـکارترین و صریحترین
ِ
نمونـه اثرگذاری ،حضور و جایگا ِه امر االهی و قدسـی در جامعه انسـانی اسـت
و در عیـن حـال همـان طـور که گفتیـم ،روشـنترین نمونه مخالفـت با تفکر
سـکوالر اسـت .اندیش ه سکوالر حضو ِر تا این حد عینی و ملموس و تعیینکننده

خـدا ،دیـن ،و امـر قدسـی و ماورایـی را در جامعه برنمیتابد و جامعـه را عرصه
اهان
صرف انسـانی م 
ظهـور و بروزهـای عقل و ادراک ِ
یداند .سکوالریسـم خو ِ
کشـاندن خدا ،حـذف او و حذف دیـن او از تصمیمگیریهای اجتماعی
بـه انزوا
ِ
و سیاسـی و اقتصادی و فرهنگی و ..اسـت .جریانی هم که در مجلس ششـم و
پی تغییر حد و اندازههای اختیـارات رهبری و حذف
بـا هدایـت آقای خاتمی ،در ِ
شـورای نگهبان و  ..بودند ،با وسـعت اختیارات ولی فقیه مخالف بودند .چرا که
ابودن شـرایطی که
مطابـق نظریـه والیت مطلقه فقیه ،فقیه چـون از ناحیه دار ِ
امـام معصوم تعریف کرده ،منصـوب امام معصوم اسـت ،اختیاراتش نیز
همانند او وسـعت دارد .یعنی قادر اسـت حکم حکومتی بدهد و در هر مسـألهای
از مسـائل جامعه ،مسـتقیم دخالت کند و بر تمام انسـانها و حتی مراجع دیگر
واجـب اسـت که اطاعت کنند ،همانطـور که اگر معصوم بود بایسـتی اطاعت
میکردنـد .ایـن همـان رویکرد و نظری اسـت که هنگام بررسـی نهایی قانون
اساسـی در مجلـس خبرگان مـورد انتقاد و مخالفت جـدی بنیصدر و مهندس
سـحابی نیـز قـرار گرفـت .بنیصـدر در گفتههـای خـود تصریـح میکند که
«ولـی فقیـه بـا این حـد از اختیارات تفاوتی با اسـتبداد نـدارد 8».این نقـد و این
نـگاه کـه جانبدارانـه و غرضورزانـه از حق انتخـاب مردم سـخن میگوید ،به
طـور مشـخص مقولـ ه مشـروعیت حاکمیـت را در اسلام نادیـده میگیـرد و
یدانـد .همین نـگاه را بعدهـا در مجلس ششـم پیگیری
مقبولیـت را کافـی م 
کردند و هنوز هم شـیطنتهایی برای خلطِ مقام مقبولیت و مشـروعیت انجام
اسـی صرف اسـت و بیش
میشـود .یعنـی تاکیـد اینها بـر جمهوریت و دموکر ِ
از ایـن ،والیـت در طـول والیـت ائمه و پیامبـر را -چنان که در قانون اساسـی
تصریـح شـده اسـت -با قید مطلقه بـودن ،اسـتبداد میدانند .اما بهترین پاسـخ
بـه ایـن اظهـارات ،کالم خـود حضرت امام اسـت کـه فصلالخطاب ماسـت:
«حکومت اسلامی ،استبدادی نیسـت که در آن خواستههای نفسانی یک فرد
مالک باشـد .مشروطه و جمهوری نیسـت که در آن ،قانونهای بشری مالک
و معیار باشـد .حکومت اسالمی ،در همه شـؤون خود از قانون االهی سرچشمه
میگیرد .بله! حاکم اسلامی ،مجاز اسـت در موضوعات ،برابر صالح مسلمانان
و یـا حـوزه حکومتـی خود عمل کنـد .چنین اختیاری ،اسـتبداد به رأی نیسـت
بلکـه عمل بر اسـاس مصلحت اسـت .نظـر و دیدگاه حاکم نیـز ،همانند عمل
9
او تابع مصلحت اسـت».
اگرچـه همـواره ایـن رویکردهـا محکـوم بـه شکسـت بودهاند امـا چنان که
دیدیـم حاکمیـت نـگاه سـکوالر بـه چنـد حیطـه مشـخص و محـدود ختم
تاریـخ بعـد از انقلاب نشـان میدهـد که بـا یک انحـراف فکری
نمیشـود.
ِ
میتـوان تـا باالترین کرسـیهای قـدرت پیش رفـت ،و هزینههـای معنوی و
مـادی قابـل توجهی بـه نظام وارد کرد .اساسـیترین رکن حکومت اسلامی
یعنـی والیـت مطلقـه فقیه بـه لحـاظ مبنایـی جدیترین تعـارض را بـا ذاتِ
سکوالریسـم دارد و از ایـن رو تحقـق سکوالریسـم در گـرو اضمحلال آن
است.
انحرافـی مدعـی اصالحـات ،پـس از تئوریـزه کردن
جریـان
همچنـان کـه
ِ
ِ

گرفتن قدرت سیاسـی طمع کرد و
دیدگاههای سـکوال ِر خود ،برای به دسـت
ِ
خیال تحقق بخشیدن
با تئوریهای سـوختهای چون فتح سـنگر به سـنگرِ ،
بـه اهـداف فکری و سیاسـی و فرهنگی و دینی خـود را در سـر پروراند.
ذاتیـات
بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت ،رویکـرد سـکوالر کـه از ملزمـات و
ِ
ذات
سرسـپردگی بـه غرب مـدرن و خودباختگـی در برابر مدرنیته اسـت ،بـا ِ
اسلام و نیـز جمهوری اسلامی منافـات دارد .این رویکـرد را از هر طرف که
ببینیـم بـا گوشهـای از نظـام االهـی ایـران مخالفت پیـدا میکنـد و ملتزم
بـه آن ،جـز از راه سـرکوب ارزشهـای دینـی و آرمانهای انقلاب نمیگذرد،
ً
عملا در
و كارگـزاران و مدیـران سـكوالر در سیاسـتگذاری و اجـرای آن
سـركوب ارزشهـای دینـی و آرمانهـای انقلاب گام برمیدارنـد هرچند در
شـعار سـخن دیگری بـر زبـان آورند.
حاصل تاریخ خود
به عنوان نکته پایانی اساسـ ًا مسـأله این اسـت که مدرنیته،
ِ
ضددینی
غـرب مورد تهاجم افکار
غرب عاصی از قرون وسـطی و
و
ِ
ِ
وضعیـت ِ
ِ
اصالحطلبـان در قرنهـای  14و  ،15بـا تعـداد بسـیار زیـادی تعارضهـای
دینـی و علمـی بـوده اسـت .و هرگز محتمل نیسـت کـه مدرنیته بـا هویت
ملت دیگری تکرار شـود؛ چه رسـد بـرای ملت و تاریخی
غربیـاش برای هیچ ِ
چون ایران که پیشـینه هزاران سـال اسلام و تمدن آن را مسـتحکم ساخته
کردن اسـتقالل
اسـت .نمونههای تقلبی مدرنیته همیشـه بـا انکار و لگدمال ِ
و هویـت و ارزشهـای بومـی و دینـی همـراه بـوده اسـت .شـأن مواجهه با
مدرنیته نیز شـاید تنها در یک مواجهه اصولی و آگاهانه برای کسـب و انتقال
جهت بسـط معنویـت و حقیقت و انتقال
برخـی تجربههـا و تعامل فعاالنه در ِ
علم و دانش خالصه شـود .از این رو ملتهای مسـلمان باید راه خودشـان را
تاریخ خودشـان را بسـازند؛ تاریخی که مبنایش عاشـورا و انتهایش به
بروند و ِ
روشـنی ظهور ،صریح و آشـکار اسـت؛ تاریخی که عدالت را فراگیر میکند و
ِ
حکومت زمیـن را به صاحبانش بازمیگرداند.انشـاءاهلل.
پینوشتها
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،15ص.44
 .2بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا خانوادههـای شـهدای مدافـع حـرم و مرزبـان،
.1396/3/28
 .3رضا داوری اردکانی ،درباره غرب ،هرمس ،1390 ،ص.303
4. The Oxford English Dictionary, v. IX, p. 366

 .5سـایت صدانـت ،مصاحبـه بـا آرش نراقی ،عنـوان :ناگفتههـای آرش نراقـی از حلقه کیان،
.95/12/10
 .6اظهـارات مرتضـی عزتـی اقتصاددان حامـی دولت وقت ،مناظره انتخاباتی سـیما با موضوع
اقتصاد.1396/1/15 ،
 .7بـرای مطالعـه بیشتـر رجـوع کنیـد بـه مشـروح مذاکـرات مجلس بررسـی نهایـی قانون
اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران ،ج دوم ،ص.1152
 .8تحریرات فی الفقه :کتاب البیع ،امام خمینی ،جلد دوم ،ص .461
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نقش اخالق اسالمی در توسعه
محمدرضازهرايی

روابـط بیـن اخالق و دیـن روابط مختلفی اسـت .از مهمترین و پر بحثترین
نسـبتهای اخالق و توسـعه؛ تاثیر اخالق بر شـاخصهای توسعه و دیگری
اخالق توسـعه اسـت .در رابطه اولی ارزشها بر اسـاس هستیشناسـی دینی
بنا شـده اسـت .ولی در اخالق توسـعه ،اصالت با توسـعه اسـت و ارزشهای
آن مبتنی بر آن هستیشناسـی اسـت که باعث افزایش شـاخصهای توسعه
شود.
مدافعـان اخلاق توسـعه خـود را مدافـع نسـبیت اخالقـی نمیداننـد ولی در
عمـل چارچوبهـای اصیـل اخالقـی برآمـده از دیـن را مـورد تردیـد قـرار
میدهند و اخالق فایدهگرایانه را همراهی مناسـب برای دسـتیابی به توسـعه
میداننـد .البتـه بعدتر کـه اخلاق فایدهگرایانه بشـر را گرفتـار واقعیت تضاد
منافـع کرد ،تغیـر رویکرد دادند و نوعی از مسـؤولیت یا اخلاق وظیفهگرایانه
را بـرای توجیـه اصـول حقوق بشـری بـا اخلاق فایدهگرایانه ادغـام کردند.
از مدافعـان ایـن رویکـرد سـروش دبـاغ اسـت .زهـرا میراحسـنی()1391
در نوشـتاری اندیشـه سـروش دبـاغ را اینگونـه تبییـن میکنـد :در مکاتـب
اخالقـی مغربزمیـن فایدهگرایـی بیـش از وظیفهگرایـی به توسـعه نزدیک

اسـت .اخلاق وظیفهگرایانـه غایتی اسـت کـه انسـانها باید به آن برسـند،
امـا بر اسـاس آن نمیتـوان برای مدیریت جامعـه برنامهریزی کـرد ،بنابراین
بـرای نهادینـه کردن توسـعه در سـطح جامعه اخلاق وظیفهگرایانـه چندان
کارایی ندارد .ایشـان معتقد اسـت وقتی سـازوکار مدرن و مبتنی بر توسـعه در
جامعـهای نهادینه شـد به اقتضای شـرایط برخی مناسـبات و روابط دگرگون
میشـود .امـا ایـن دگرگونـی لزوما بـه معنای نقـض اصول اخالقی نیسـت،
یعنـی بسـیاری از ارزشهـا تابع شـریط محیطـی هسـتند و ارزشها عوض
میشـوند .اخالق راسـی که ترکیبـی از اخلاق فایدهگرایانـه و وظیفهگرایانه
اسـت بیشتـر میتوانـد در وادی توسـعه بـه مـا کمـک کنـد .اخلاق
فایدهگرایانـه در قیـاس بـا اخلاق راسـی نسـبت به امـور حقوق بشـری کم
عنایتتـر اسـت .بـه ایـن خاطر بـا اسـتفاده از آموزه اخلاق راس بـا مد نظر
قـرار دادن جمیـع جوانب در سـیاق اخالقی میتواند بـه داوری اخالقی موجه
در مسیر توسـعه رسید.
ی
ی دیگــر 
در مقابــل تقــی آزاد ارمکــی( )1395معتقــد اســت بدفهمیهــا 
ی
ی و اصــا ح دینــ 
ت بــ ه نظریــ ة وبــر دربــارة مفهــو م ســرمایهدار 
نســب 

ت از مفاهیـ م کلید 
ی
ی بــدو ن درک درسـ 
ت گرفتـ ه اســت؛ زیــرا عــدها 
صــور 
ی بـ ه توســع ة پایدار،
ی دســتیاب 
وبــر ،چــو ن اصــا ح دینــی ،مدعیانــد راه اصل 
ن تحــو ل در اثــر بازنگری
ت کـ ه ای 
ق اسـ 
تحــو ل در اندیشــه ،روحیـ ه و اخــا 
ن افــراد از احیاگری ،تفســیر
ی امکانپذیــر اســت .منظــور ای 
ی دینـ 
و احیاگــر 
ی بـ ه رفتــار و
ی دورا ن معاصــر و جهتدهـ 
س نیازهــا 
ن براســا 
مجــدد از دیـ 
ی نمودن
ت دیگــر ،دنیایـ 
اعمــا ل مؤمنــا ن در فراینــد توســع ه اســت .ب ه عبــار 
ت موجــود در ســاختار تفکــر دینــی ،بــرای
ن و رف ـ ع موان ـ ع و مشــکال 
دی ـ 
ن رویکــرد،
ت کـ ه در ایـ 
ی دانســت ه شــده اسـ 
ی بـ ه توســع ه ضــرور 
دســتیاب 
ش ب ـ ه س ـ ّنت ،ســلوک و
ن موانــع ،گرای ـ 
ن افــراد مدعیانــد عمدهتری ـ 
ای ـ 
ی و ...اســت.
مناســک ،انزواطلبـ 
هـدف مـا در این مقاله بررسـی تاثیر اخالق بر شـاخصهای توسـعه اسـت.
بـه عبارتـی رابطه دین با توسـعه مورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت .در علوم
اجتماعـی دانشـمندان زیـادی بـه رابطـه بین دیـن و اقتصـاد پرداختهانـد .از
مهمتریـن آثار کالسـیک کـه به رابطه دیـن و اقتصاد پرداخته اسـت ،اخالق
پروتسـتانی و روح سـرمایهداری اثر ماکس وبر( )1958است .وبر سرمایهداری
و توسـعه اقتصـادی حاصـل از آن را نتیجـه ایجـاد و توسـعه تفکـر و مذهب
پروتستانیسـم در مقابل کاتولیک می¬داند(وبـر.)1958 ،
در ایـن بحـث ابتدا بـه تعریفی از دین ،اخالق و توسـعه میپردازیم و سـپس
روابـط بین ایـن دو مفهوم را بررسـی میکنیم.

دین و اخالق
مـا در این مقالـه دین را بنا به تعریف آیتاهلل مصبـاح یزدی تعریف میکنیم.
دیـن در ایـن تعریـف بـا محوریـت هـدف کـه همانا سـعادت انسانهاسـت
تعریف میشـود.
دیـن نیـز در تعریـف منتخـب مـا ،اسلام نـاب اسـت که هـدف اصلـی آن
نشـاندادن راه سـعادت بـه انسانهاسـت .محدود بـه آموزههایی نیسـت که
از منبـع یـا روش خاصی به دسـت آمده باشـد .منبـع این آموزهها به تناسـب
مسـاله مـورد بحث میتواند خـود واقعیت ،عقل ،وحی ،یا طبیعت محسـوس
باشـد .دسـتیابی بـه تعالیـم دیـن اسلام دربـاره موضوعـات مختلـف نیز به
تناسـب موضـوع ممکن اسـت بـا روش شـهودی ،عقلی ،فلسـفی یا تجربی
میسـر گردد(مصباحیزدی .)204 :1392 ،ایشـان همچنین مؤلفههـای دین را
شـامل اعتقـادات ،اخالقیـات و احـکام میدانـد .بنا بـه این تعریف اخلاق از
مؤلفههـای دین اسـت .اخلاق ،مجموعـهای از ارزشها و گزارههای ارزشـی
اسـت که برآمـده از دین اسـت.
توسعه
بر حسـب اصطالحـات صرف اقتصاد کالسـیک ،توسـعه به معنـای توانایی
اقتصـاد ملی برای ایجاد تداوم و رشـد سـاالنه تولید ناخالـص ملی با نرخهای
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 5تـا  7درصـد و بیشتر بوده اسـت .اما تجربه دهههـای  1950و  60میالدی
وقتی که کشـورهای آفریقایی به اهداف توسـعه سـازمان ملل دسـت یافتند
ولـی سـطح زندگـی تودههای مـردم بدون تغییر باقـی ماند نشـان از نواقص
زیاد این تعریف داشـت.
مایـکل تـودارو ،در کتاب توسـعه اقتصادی در جهان سـوم ،در تعریف توسـعه
مینویسـد« :توسـعه را باید جریانی چند بعدی دانسـت که مسـتلزم تغییرات
اساسـی در سـاخت اجتماعـی ،طـرز تلقی عام ه مـردم و نهادهـای ملی و نیز
تسـریع رشـد اقتصـادی ،کاهـش نابرابـری و ریشـهکن کـردن فقـر مطلق
اسـت»(.تودارو)1366،136 ،
در تعریـف دیگـری ،تودارو ،توسـعه را اینگونه بیان میکند« :توسـعه عبارت
اسـت از ارتقـای مسـتمر یک جامعه یا نظـام اجتماعی به سـوی یک زندگی
بهتر و انسانیتر»(.همان)
مفهوم توسعه در نگاه اندیشهوران مسلمان
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با توجه به مفهوم انسـانی توسـعه اسـت که برخی از اندیشـهوران مسـلمان
معتقدند که «اسلام به مسـأله توسـع ه اقتصادی اهمیـت زیادی داده اسـت،
امـا در عیـن حـال آن را بخشـی از مسـألهای گسـترده ،کـه عبارت باشـد از
توسـع ه انسـانی ،میدانـد .بدیـن جهت اسـت که حتـی در بخـش اقتصادی
نیـز بر توسـع ه انسـانی تأکیـد میکند .در توسـعه اقتصادی عنصری اساسـی
و جداییناپذیـر از توسـع ه اخالقـی و اجتماعـی  -اقتصادی جامعه انسـانی به
شـمار میرود(».خورشـید احمـد)241 :1374 ،
برخـی مفهـوم تام توسـعه(نه صرفا اقتصـادی) را از دیـدگاه عالمه طباطبایی
عبـارت دانسـتهاند از تحـول مـداوم در روابـط ،قوانیـن و ابـزار حیـات بـرای
دسـتیابی به اهـداف انسانی(.موسـایی)46 ،1374 ،
برمبنـای شـهید مطهـری ،کـه قائـل به تفکیـک میـان پیشـرفت و تکامل
میباشـد ،و معتقـد اسـت هـر تکاملـی پیشـرفت اسـت ،ولی هر پیشـرفتی
تکامل نیسـت ،و در مفهوم تکامل ،تعالی اخذ شـده اسـت ،توسـعه به مفهوم
انسـانی آن را میتـوان متـرادف و هممعنـی با تکامل دانسـت .زیـرا «تکامل
این اسـت که یک شـیء ،یک مرتبه واقعیتی را داشـته باشـد ،بعد در مرحل ه
بعـد همـان واقعیت را در درج ه باالتر داشـته باشـد .در واقع تکامـل ،تعالی در
وجـود و اشـتداد در هسـتی اسـت .هـر چـه کثرتهـا و تغایرهـا و اختالفها
بـه وحـدت بیشتـری میرسـند و هـر چـه تنازعهـا و تضادهـا جـای خـود
را بـه تعـاون و هماهنگـی بیشتـری میدهنـد و وحـدت ارگانیـک زیادتری
مییابنـد ،کاملتـر میگردند(»...مطهـری)1363،276،
بنابرایـن ،بر اسـاس آنچه گذشـت ،میتوان گفت :توسـعه فراینـدی ک ّمی و
کیفـی اسـت که در یک جامعه در هم ه ابعـاد اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی
آن اثـر میگـذارد و سـطوح مختلـف زندگـی را دربرمیگیـرد؛ یا بـه تعبیری
میتـوان گفت توسـعه فرایندی اسـت که یـک جامعه را از وضعـی خاص به
وضعـی بهتر(دسـتکم از نظر کیفیت زندگانی) میرسـاند.
تاثیر اخالق بر توسعه
دیـن و بهتبـع اخلاق برآمـده از آن به دو صـورت میتوانند بر شـاخصهای
توسـعه اثر بگذارند ،یکی مسـتقیم ودیگری غیرمسـتقیم میتوانـد بر عوامل
مؤثر بر شـاخصهای توسـعه مؤثر باشـد:
عواملمستقیم

شـواهد زیـادی اثـر مثبـت باورهـای مذهبـی بـر تولیـد اقتصـادی را تاییـد
میکند(الناکون998،بـه نقل از مهـرگان و دلیـری  .)1389روپر(1963بهنقل
از مهـرگان و دلیـری )1389در تحقیقـی نشـان داد کـه نگرشهای مذهبی
کالوینیسـم در توسـعه تجاری مؤثر اسـت .گاله و وریس( ،)1989هیس ،واترز
و واتسـون( ،)1995گریـر( )1997تفـاوت اثـر نگرشهـای مذهبـی به رشـد
اقتصـادی را تایید کردند .هریشـمن( 1983بهنقل از مهـرگان و دلیری )1389
بـا مطالعـه رابطه بین پیروی از مذاهب پروتسـتان ،کاتولیـک و یهود با برخی
رفتارهـای مصرفـی شـهروندان آمریـکا به این نتیجه رسـید که بیـن این دو
دسـته متغیر رابطه مثبت برقرار اسـت .تحقیقات دیگری(مایر و شـارپ،1962
سـود و ناسـو ،1995پیلـی 1993و لهـرر 2002بـه نقـل از مهـرگان و دلیری،
 )1389ایـن نتایـج را تایید کردند.
بـارو و مـک کلـری( 2003به نقل از مهـرگان و دلیـری  )1389با مطالعه 59
کشـور در سـالهای  1980تـا  1990نشـان دادنـد که باورهـای مذهبی این
کشـورها میتوانـد بر رشـد اقتصـادی آنها اثـر بگذارد.
عوامل غیر مستقیم
از اصلیتریـن عوامـل مؤثـر بـر رشـد اقتصادی(دلیـری )1387 ،و بهتبـع
توسـعه همچنیـن افزایـش مشـارکت مـردم و همراهـی بـا حکومـت کـه
منتـج بـه توسـعه میشـود ،مفهـوم اعتمـاد اسـت .اعتمـاد یکـی از عناصر
اصلـی مفهـوم سـرمایه اجتماعـی اسـت .سـرمایه اجتماعـی مفهومـی
بـرای سـنجش کیفیـت روابـط در شـبکههای اجتماعـی اسـت .سـرمایه
اجتماعـی بازگشـتهایی را تولیـد میکنـد کـه دارنـدگان آن را بهرهمنـد
میسـازد .اسـتدالل سـرمایه اجتماعـی در ضعیفتریـن و معمولی¬تریـن
حالـت آن ایـن اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی منبعی اسـت که کنشـگران
میتواننـد بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان آن را مورد اسـتفاده قـرار دهند .در
دیـدی بلندپروازانهتـر نسـبت بـه ایـن اصطلاح تصور سـرمایه بـه عنوان
نشـاندهنده یـک سـرمایهگذاری سـودمند نهفتـه در روابـط اجتماعـی در
نظـر گرفته میشـود و قابل سـنجش میباشـد و بـرای سـرمایهگذاران آن
مفیـد باشـد(فیلد .)114 :1386 ،پاتنـام معتقـد اسـت که سـرمایه اجتماعی
در قالـب و شـکل هنجارهـای معامله متقابـل تعمیمیافته در یـک اجتماع،
باعـث افزایش کارایی نسـبت به جامعهای میشـود که گرفتـار بیاعتمادی
اسـت .دقیقـا بـه همان دلیـل که پـول کارایی بیشتری نسـبت بـه مبادله
پایاپـای دارد و اگـر دو طرف معامله به کاالهای یکدیگر نیاز نداشـته باشـند
از طریـق پـول بـه عنـوان واسـطه عمـل مینماینـد و حجـم مبـادالت به
مراتـب بیشتر میشـود ،اعتماد نیـز همانند پول در زندگـی اجتماعی عمل
نمـوده و تعامـل فـراوان در بین مردم گوناگـون باعث ایجـاد هنجار معامله
متقابـل تعمیـم یافته گردیده و مشـارکت مدنـی و سـرمایه اجتماعی باعث
ایجـاد تعهـد متقابـل و مسـؤولیتپذیری در انجـام دادن اعمـال و رفتارهـا
میشـود .سـرمایه اجتماعـی واجـد هـر دو بعد فـردی و جمعی بـوده و قبل
از هـر چیـز افـرادی را بهرهمنـد میسـازد کـه سـرمایه اجتماعی را شـکل
میدهنـد .بنابرایـن سـرمایه اجتماعی هـم کاالی خصوصـی و هم کاالی
عمومـی بوده اسـت .گرچه مطالعات پاتنام در سـطح کالن بـوده ،اما در این
کتـاب بر آثار و مزیتهای سـرمایه اجتماعی در سـطح فـردی و خرد تاکید
دارد و پیدا کردن شـغل ،دسـتیابی به امتیازات و ترفیع شـغلی برخورداری
از وامهـا و پاداشهـا در گروههـای گوناگون قومی ،مهاجران و ..را ناشـی از
گسـترش شـبکههای اجتماعـی فرد میداند(پاتنـام  ،2000به نقـل از فیروز
آبـادی.)157 -156 :1384 ،

اعتماد
گیدنـز( )1377معتقـد اسـت کـه اعتماد مربـوط بـه دوران کودکی اسـت و با
آنچـه اریکسـون آن را اعتمـاد بنیادی مینامـد ،مطابقـت دارد .گیدنز اعتماد
را عامـل احسـاس امنیـت وجـودی میداند کـه موجود انسـانی منفـرد را در
نقـل و انتقالهـا در بحرانهـا و در حـال و هوای آکنـده از خطرهای احتمالی
قـ ّوت قلـب میبخشـد و بـه پیـش میبـرد .گیدنـز اعتمـاد را از مؤلفههـای
اصلـی مدرنیتـه میدانـد و معتقد اسـت که چهـار زمینه محلـی اعتماد یعنی
خویشـاوندی ،اجتماع محلی ،سـ ّنت و کیهانشناسی مذهبی بر فرهنگهای
پیـش از مدرن تسـلط دارنـد ،حال آن که در دوران مـدرن اعتماد به نظامهای
انتزاعـی و نمادهـا و نظامهـای کارشناسـی جـای این نـوع اعتمـاد را گرفته
است(گیدنز.)34 :1377 ،
بـه عقیده فیلد(،)1386کلمن و پاتنـام هر دو ،اعتماد را به عنوان مؤلفه کلیدی
سـرمایه اجتماعـی تعریف میکننـد .کلمـن( )1377معتقد اسـت در مبادالت
اجتماعـی ،برخلاف مبـادالت بـازاری کـه همزمـان بـده و بسـتان صورت
میگیـرد ،بازیگـران مجبورنـد منافع خـود را سـرمایهگذاری کنند ،تـا پس از
یـک دوره زمانـی ،منافعـی عایـد آنان گردد و این مسـاله عنصر خطـر را وارد
ایـن مبـادالت میکنـد .انجـام اینگونه مبادالت مسـتلزم وجـود اعتماد بین
طرفیـن اسـت(کلمن .)145 :1377 ،فوکویاما( )1995اعتمـاد را به عنوان یک
ویژگی اساسـی سـرمایه اجتماعی میداند و میگوید :سـرمایه اجتماعی یک
توانمنـدی اسـت کـه در اثر شـیوع اعتمـاد به وجـود میآیـد .فوکویاما معتقد
اسـت که اجتماعـات به اعتماد متقابل وابسـته اسـت(فوکویاما.)25 :1995 ،
اخالق و سرمایه اجتماعی
حـال میتوانیـم به رابطـه بین صفات اخالقی و سـرمایه اجتماعـی بپردازیم.
مـا میتوانیـم صفـات اخالقـی را یک بـه یک بـه عناصر سـرمایه اجتماعی
ارائـه کنیـم و ببینیـم آیا باعث افزایش سـرمایه اجتماعی میشـود؟ سـرمایه
اجتماعـی بنـا بـه تعریف شـامل یک عنصـر عینی یعنی شـبکه روابـط و دو
عنصـر ذهنـی یعنی اعتمـاد و هنجارهـای متقابل بدهبسـتان اسـت .صفات
اخالقـی به عنـوان کنش ذهنی بـا دو عنصر ذهنی سـرمایه اجتماعی مقابله
میدهیـم .مثلا صـدق آیا باعـث اعتمـاد بیشتـر و هنجارهای بده بسـتان
میشـود؟ امانـتداری ،وفـای بـه عهد ،کظم غیـظ ،ایثار ،عفت ،عفـو و دیگر
صفـات اخالقـی آیا رابطـه مثبت با اعتمـاد و هنجارهـای بده بسـتان دارند؟
ایـن میتوانـد یک چارچـوب اندازهگیری بـرای روابط بین صفـات اخالقی و
سـرمایه اجتماعی در اختیار قـرار دهد.
نگرشهـای مذهبـی میتوانـد بر بهـرهوری نهایی سـرمایه انسـانی و از این
راه بـر رشـد اقتصـادی مؤثـر باشـد(حبیباهلل خـان و دیگـران 2008 ،به نقل
از مهـرگان و دلیـری  )1389و بـا کاهـش هزینههـای مبادله سـبب کاهش
نااطمینانـی از آینـده شـده و سـبب رشـد اقتصـادی شـود(مهرگان و دلیری،
.)1389
مطالعـات تجربـی نشـان داد کـه مذهـب میتوانـد موجـب تقویـت حـس
نوعدوسـتی ،مشـارکت ،همیـاری ،همبسـتگی و وحدت ملی کـه از مصادیق
سرمایه اجتماعی هستند شود(بانکسـتون و ژاو .)1995،مذهب میتواند باعث
افزایـش شـعاع اعتماد و کاهش فسـاد و جرم در جوامـع گردد(حبیباهلل خان
و دیگـران .)2008 ،نـادر مهـرگان و حسـن دلیـری( )1389نشـان داد که اثر

وجود سـرمایه مذهبی(اخالق) باالتر میتواند بسـیار مؤثرتر از وجود سـرمایه
اجتماعـی خالی از مذهب باشـد.
اخالق و شاخص سالمت
در مطالعهای(کونـور و همـکاران2005 ،بـه نقـل از مهرگان و دلیـری )1389
دریافتنـد کـه نگـرش مذهبـی باعـث کاهـش اسـتعمال دخانیـات و الـکل
و افزایـش توجـه افـراد بـه سلامت خـود شـده اسـت .همچنین(اومـان و
همـکاران ،1998هامـر و همـکاران ،1999پارگامنت ،2001سـوزا و همکاران
2004بـه نقـل از مهـرگان و دلیـری  )1389نشـان دادنـد کـه نگرشهـای
مذهبـی اثـر مثبـت بـر بسـیاری از شـاخصهای سلامت دارد.
نتیجهگیری
اخلاق و ارزشهـا و نگرشهـای دینـی بـا تاثیـر مثبـت بـر شـاخصهای
توسـعه به طور مسـتقیم و غیرمستقیم باعث افزایش رشـد اقتصادی میشود
و زمینـه را برای توسـعه و رفـاه فراهم میکند .اخلاق میتواند با تاثیر مثبت
بـر شـاخصهای اعتمـاد اجتماعی و سـرمایه اجتماعـی هم در سـطح مردم
و هـم در سـطح رابطـه مردم بـا سـازمانهای حکومتی بهطور غیرمسـتقیم
شـاخصهای توسـعه را افزایـش دهـد .اخالق همچنیـن میتواند بـا تاثیر بر
شـاخصهای سلامت ،توزیع درآمد و توسـعه سـازمان های خیریه و عدالت
بر توسـعه جوامع مؤثر باشـد.
منابع
آزاد ارمکی ،تقی( )1395الگوی تحلیل وبر از رابطه دین و توسعه برگرفته از سایت علوم انسانی
) (http://www.ensani.ir/fa/content/6419/default.aspx
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مقدمه
غـرب معاصـر بر مبانی مدرنیته بنا شـده اسـت .از جملـه فعالیتهای جوامع
مـدرن ،تلاش بـرای گسـترش فرهنگ لیبرالیسـم و سکوالریسـم در همه
جهـان و همسانسـازی دیگـر جوامـع بـا خـود اسـت؛ ایـن تلاش در قرن
اخیـر ،بـا عنـوان «توسـعه» در نظریههـای غربـی خودنمایـی کرده اسـت.
هرچنـد شـاید مدرنیته توانسـته بـه دلیل برخی فنـون اقتصادی و رسـانهای
و شـیوههای خـاص مدیریتـی ،چند صباحی برخی کشـوها را با خـود همراه
کنـد؛ اما چون درگیر مشـکالت اجتماعـی و فرهنگی درونی فراوانی اسـت،
نمیتوانـد ایـن نقش را برای همیشـه برعهده گیـرد .از دوران روشـنگری به
ایـن سـو ،چنین رویکـردی در میـان گروههای نخبـه در جوامـع غربی رایج
بوده اسـت اما نتیجهای جز هیچانگاری ،فاشیسـم ،سکوالریسـم ،اومانیسـم،
لیبرالیسـم و افسـردگی مردم کشورهای خود و دیگر کشـورها نداشته است.
واقعیـت آن اسـت کـه غرب مدرن پس از شکسـتهای پیدرپـی در عرصه
تعییـن سياسـتهاي بيعيـب و نقـص توسـعهگرايانه ،بازهـم سـعی دارد با
کانتی جهـان بدون معنویـت و متافیزیک ،برتری خـود را حفظ
نسـخههای ِ
کنـد؛ لـذا روزگاری بـه علم چنـگ میزنـد و روزی دیگر بـه طبیعت ،گاهي
بـه تبییـن پدیدههـا روی مـیآورد و روزی دیگربه تفسـیر انسـانگرايانه ،اما
دریـغ از آن کـه دریابد نسـخه جدایی زندگی انسـان از وحـی و الهام االهی،
از اسـاس ناکارآمـد اسـت و ایـن کژراهه ،با اصالحات جزئـی بهبود نمییابد.
غـرب مـدرن بر مبانـی و ایدئولوژیهایی شـکل گرفته اسـت کـه می توان
از آنهـا بـا عنـوان بنیانهای نظـری غرب مدرن یـاد نمود 1،که بارها توسـط
خـود غربیها نقد شـده اسـت ،برای مثـال «رابرت بـاکاک» تصریح میکند
کـه اشـتباه غـرب مـدرن در ایـن بـود کـه گمـان میکـرد علـم و فنـاوری

میتوانـد موجـد ارزشها باشـد یا اینکه اساسـ ًا جوامع نیازی بـه ارزشهای
بنیادیـن ندارنـد .وی ،راهحـل را در پیونـد دوبـاره با اندیشـههای قدیمیتر در
بـاب جامعـه و روابـط آن بـا طبیعت ،اعـم از طبیعت بیرون یـا طبیعت درون
آدمـی میدانـد؛ او میگویـد :عقـل میتواند این اندیشـههای اخالقـی را در
خـود بگنجانـد .بـه نظـر وی بیطرفـی ارزشـی ،توهـم و سـرابی خطرناک
2
اسـت که بایـد از آن پرهیـز کرد.
در این نوشـتار تالش شـده اسـت با معرفی الگوهای توسعه و الگوی پیشرفت
اسلامی-ایرانی ،ویژگیها و مبانی هرکدام ،واكاوی و سـپس ارزشها و اصول
اخالقی هر کدام و تأثیراتشـان در فرهنگ جامعه برررسـی شود.
بایـد بیـان نمـود کـه منظـور از اخلاق در این نوشـتار ،هم صفـات اخالقی
اسـت ،هم کردار اخالقی .طبق یکی از مشـهورترین تعاریف ،اخالق عبارت
اسـت از مجموعه صفات نفسـانی که باعث میشـوند افعالی متناسـب با آن،
بـدون نیـاز به تأمل از انسـان سـر بزنـد 3.البته پیبـردن به صفات نفسـانی
افـراد دشـوار اسـت ،امـا تکـرار برخـی رفتارهـا میتواند انسـان را به سـوی
صفات نفسـانی راسـخ افراد یا مجموعهای همفکر رهنمون نماید .همچنین
بایـد اشـاره کـرد کـه گزارههای اخالقـی ،بر اسـاس ارزشهای مـورد قبول
افراد ـناشـی از جهانبینی خاص آنها یا سیسـتم تشـخیص «امر مطلوب»
از نظـر ایشـانـ متغیرنـد 4.یعنی هر فـردی یا گروهی بر اسـاس مالکهای
ارزشگذارانـه خـود ،امـوری را اخالقـی یا غیراخالقـی میداند .از ایـن رو در
این نوشـتار سـعی شـده ،به صـورت توامـان ارزشهـا و رفتارهای ناشـی از
یـ ایرانی
توسـعه غربـی و نیـز ارزشهای ناشـی از الگوی پیشـرفت اسلام 
(کـه توسـط رهبـری ارائـه شـده اسـت) ،را بیـان كنیم تـا راحتتـر تاثیرات
اخالقـی و فرهنگی منفـی برآمده از «الگوی توسـعه» غربـزده را دریابیم.

بـر اسـاس تفکـرات انحصارطلبانـه و متعصبانـهی توسـعهمحور ،کشـورهای جهـان بـه دو دسـته
«توسـعهیافته» (کشـورهای غربـی ،چـون آمریـکا) و کشـورهای «در حـال توسـعه» تقسـیمبندی
شـدند .به کشورهای توسعهیافته ،کشـورهای «غربی»« ،مدرن»« ،شـمال» و «صنعتی» و همچنین
بـه کشـورهای در حال توسـه« ،جهـان سـومی»« ،عقبمانده»« ،سـنتی»« ،جنوب»« ،کمتوسـعه» و
«توسـعهنیافته» اطلاق شـده اسـت .البتـه پرواضـح اسـت كـه ایـن تقسـیمبندیها در دل خـود ،بر
مبانـی ارزشـی ُم ّ ِ
قسـمان آنهـا داللت دارند ،شـهید آوینـی در کتاب «توسـعه و مبانی تمـدن غربی»،
بـه همیـن نکته اشـاره میکنـد که هر تقسـیمبندی ،بخصوص در بحث توسـعه نشـانه نوعـی تفکر و
ارزشگذاریهـای خاصـي اسـت.
توسعه
در هیاهـوی جهـان مدرن ،شـاهکلید غربیسـازی جهان« ،توسـعه» اسـت،
و سـازمانهای بهظاهـر بینالمللـی كـه توسـط فاتحـان جنـگ جهانـی
دوم بـرای كنتـرل و اداره جهـان تأسـیس شـدند ،نقـش اساسـی در ترویـج
نیمهاجبـاری ایـن قرائـت از توسـعه داشـتهاند .در این بیـن ،افزون بر فشـار
دولتهـای غربـی همچـون آمریـکا و نهادهـای بهظاهـر بینالمللـی چون
یونسـکو ،در قبـول بیچـون و چرای قواعد توسـعه ،برخی داخلیهـا نیز ،به
بهانـه رشـد و پیشـرفت ،بـا بیگانگان همنوا شـدند .ایـن گروه تنها راه رشـد
غربی توسـعهیافته میداننـد 5.در
ایـران را پیـروی از راه و رسـم کشـورهای ِ
برابـر ایـن گروه دو دسـته دیگـر قرار میگیرنـد؛ یکی گروهـی از متحجران
کـه اساسـ ًا با ادبیات رشـد و پیشـرفت کشـور بیگانهانـد كه صحبـت درباره
ایشـان را بـه مجـال دیگـری واگـذار میکنیـم و دیگـری گروهی که رشـد
یـایرانی تعریف میکنند.
و پیشـرفت را متکی بـر فرایندهای بومـی اسلام 
اسـتدالل گروه اخيـر دو محور دارد؛ یکی نفی توسـعه غربی و دیگری تاکید
بـر تواناییهـای داخلی.
اسـتدالل اولیـه مخالفان توسـعه غربی ،ضـرورت احتیاط در برابـر الگوهای
برخاسـته از غـرب اسـت .ایـن تفکر معتقد به پیشـرفت متـوازن و مبتنی بر
قواعـد و آرمانهای اسلامی و میراث تمدن ایران 
یـاسلامی اسـت .احتیاط
«عقل
غرب
زیرا
اسـت؛
عقل
در تعامل با غرب و نسـخههای غربی ،شـرط
ِ
خودبنیـاد» و «اومانیسـم» را محـور درک هستیشناسـانه و انسانشناسـانه
خـود قـرار داده اسـت؛ عقلـی بسـیار محـدود و جزئینگـر که بیگمـان ،در
محاسـبات کالن هستیشناسـانه ،اشـتباههای فراواني دارد و در نگاه به عالم
و تحلیل وقایع ،دچار نقصهاي بنیادین اسـت .پس بر اسـاس سـیره عقال،
در برخـورد بـا غـرب باید بسـیار محتاطانـه عمل کـرد .امام خمینـی در
منشـور روحانیـت درباره همین مسـاله میفرماینـد« :مخالفـت روحانیون با
بعضـی از مظاهـر تمـدن در گذشـته ،صرفـ ًا به جهت تـرس از نفـوذ اجانب
بـوده اسـت .احسـاس خطر از گسـترش فرهنـگ اجنبی ،خصوصـ ًا فرهنگ
مبتـذل غـرب موجـب شـده بـود که آنـان بـا اختراعـات و پدیدههـا برخورد
احتیاطآمیـز کنند .علمای راسـتین از بـس که دروغ و فریـب از جهانخواران

دیـده بودنـد ،بـه هیـچ چیزی اطمینـان نمیکردنـد و ابـزاری از قبیـل رادیو
و تلویزیـون در نزدشـان مقدمـه ورود اسـتعمار بـود ،لذا گاهـی حکم به منع
اسـتفاده از آنها را میدادند .آیا رادیو و تلویزیون در کشـورهایی چون ایران،
وسـایلی نبودنـد تـا فرهنگ غرب را بـه ارمغان آورنـد؟ و آیا رژیم گذشـته از
رادیـو و تلویزیون بـرای بیاعتبار کردن عقاید مذهبـی و نادیده گرفتن آداب
6
و رسـوم ملی اسـتفاده نمینمود؟»
البتـه طبیعی اسـت كـه این احتیـاط در مسـائل کالنتر ،اهمیـت بیشتری

مییابد .وقتی از نقشـه راه رشـد و پیشـرفت نظام اسلامی صحبت میشود،
الزم اسـت دقـت شـود كـه در دام مادهگرایـی ،سکوالریسـم و اومانیسـم
گرفتـار نشـویم .نظامـی که هـدف از تشـکیل آن ،عمل به احکام اسلامی
و رهنمودهـای اهـل بیت(علیهمالسلام) ،عدالت و مبارزه با ظلم و اسـتعمار
طواغیت و مادهگرایان بوده اسـت ،نباید با هدایت ناآشـنایان و بعض ًا معاندان
با دین و مذهب و انسـانیت ،منحرف شـود .در ادامه با برشـمردن ممیزههای
توسـعه غربـی و پیشـرفت اسلامی ـ ایرانـی و تأثیـر انتخـاب هر کـدام بر
اخلاق عمومـی جامعه ومنـش کلی دولتها ،صحـت و اهمیت این مطلب
را اثبـات میكنیم.
تعریف توسعه
بـا پایان یافتن جنگ جهانـی دوم ،مسـأله توسـعه( )Developmentدر
مراکـز علمـی و دولتهای مختلـف برای بازسـازی کشـورها در زمینههای
اقتصـادی و فرهنگـی مطـرح شـد 7.سـازمان ملـل ،دهههای بعـد از جنگ
جهانـی دوم را بـا عنـوان دهههای توسـعه نامگذاری کرد ،توسـعه بهصورت
مـوج گسـتردهای در اروپـا ،آمریـکای شـمالی و در بین نخبگان کشـورهای
نیمهصنعتـی انتشـار یافـت .در ایـن کشـورها در بیشتـر مـوارد« ،مفهـوم
توسـعه با مفهوم غربگرایی همراه بود» 8.بر اسـاس تفکرات انحصارطلبانه
و متعصبانهی توسـعهمحور ،کشـورهای جهان به دو دسـته «توسـعهیافته»
(کشـورهای غربی ،چون آمریکا) و کشورهای «در حال توسعه» تقسیمبندی
شـدند .به کشـورهای توسعهیافته ،کشـورهای «غربی»« ،مدرن»« ،شمال»
و «صنعتـی» و همچنیـن بـه کشـورهای در حال توسـه« ،جهان سـومی»،
«عقبمانده»« ،سـنتی»« ،جنوب»« ،کمتوسـعه» و «توسـعهنیافته» اطالق
شـده اسـت 9.البتـه پرواضـح اسـت كه ایـن تقسـیمبندیها در دل خـود ،بر
قسـمان آنها داللت دارند ،شـهید آوینی در کتاب «توسـعه
مبانی ارزشـی ُم ِّ
و مبانـی تمـدن غربـی» ،به همین نکته اشـاره میکند که هر تقسـیمبندی،
بخصـوص در بحث توسـعه نشـانه نوعـی تفکـر و ارزشگذاریهای خاصي
10
است.
فراز و نشیبها در تعریف توسعه
تعریـف توسـعه ،فـراز و فرودهای فراوانی داشـته اسـت که برخـی از آنها را
11
ذکر خواهیـم کرد:
توسـعه به معنای نوسـازی یا همان مدرنیزاسـیون :طرفـداران
ایـن نظریـه معتقدنـد کـه جوامع سـنتی و فرهنـگ و ارزشهـای آنها باید
تغییـر یابنـد کـه بـه نظریـه «گـذار از جامعه سـنتی» معـروف اسـت 12.این
نظریـه کـه بهواقـع معـادل همـان «غربیشـدن» اسـت 13،پـس از جنـگ
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جهانـی دوم بـا مبانـی نظـری افـرادی چـون دوركهایـم و اسپنسـر طرح و
دنبـال شـد .هنوز هـم اثرات اين گونه نظـرات نژادپرسـتانه را در دل نظريات
توسـعه می تـوان یافت.
توسـعه به معنـای تمرکز بر توسـعه اقتصـادی :با وجـود آنکه
«نوسـازی» کـه تنهـا بـه جنبههـای اقتصـادی محـدود نبـوده ،مدتها به
عنـوان نظریـه مسـلط توسـعه مطرح بـوده اسـت ،برخـی نظریهپـردازان و
منتقـدان ،توسـعه را مـرادف با توسـعه اقتصادی دانسـتند .توسـعه اقتصادی
بیشتـر بـه معنـای افزایـش درآمدهـای ملـی و سـرانه اقتصـاد بـه کار
مـیرود .الگوهـای توسـعه متکـی به عامـل اقتصـاد در سـالهای  1950تا
 1990پرطرفدارتریـن و رایجتریـن الگوهای توسـعه در کشـورهای مختلف
و بهویـژه کشـورهای در حـال پیشـرفت بودنـد 14.الگوهـای اقتصـادی نیـز
گوناگونـی فراوانـی داشـتهاند 15،مثلا برخی نوسـازی را تنها همان توسـعه
اقتصـادی قلمـداد کـرده و برخـی دیگـر ،نوسـازی را بسـیار عامتر و شـامل
همـه فعالیتهـای سیاسـی ،آموزشـی ،دینـی و  ...دانسـتهاند.
در تعریفـی دیگـر «توسـعه را بـه مثابـه درختـی دانسـتهاند كه ریشـه آن را
«فرهنـگ» و غـذای آن را «آمـوزش» و «سـرمایه» تخصیصیافتـه بـه
فعالیتهای توسـعهای تشـكیل میدهد .بر اسـاس این تعریف؛ تنه و شـاخ
و بـرگ درخـت« ،نظـام مناسـب اقتصـادی» و میـوه شـیرین آن «برطرف
شـدن فقـر و محرومیت ،حفـظ اسـتقالل و خودكفایی و تأمیـن اقتصادی ـ
16
اجتماعـی» مردم اسـت».
در نهایـت میتـوان بیـان کـرد که اساسـا عنوان «توسـعه» برای بهبـود در
وضعیـت زندگـی انسـان در ابعاد اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگی ،سیاسـی،
البتـه عمدتـا با رویکردهـا و مبانی غربی بـه کار می رود؛ طبیعتـا در تعاریف
گوناگـون ،حـدود و قیـود متفاوتی بر این تعریف بار میشـود .مثال اگر فرایند
توسـعه ،بـدون تخریب محیط زیسـت ،بدون نوسـان جدی ،با نـگاه به آینده
بشـریت و توجه به ضرورت نقش فرهنگ در توسـعه باشـد ،آن را «توسـعه
پایـدار» میگوینـد؛ مفهومـی کـه بیشـتر در گفتمانهای اواخر قرن بیسـتم
دربـاب توسـعه خودنمایی کـرد 17.توسـعهای همهجانبه کـه در ظاهر تالش
بـرای پایـاندادن بـه تعاریـف یکسـویه و غربگرایانه بـوده اسـت؛ اما دقت
در تعاریـف و فعالیتهـای نهادهـای حامـی ایـن دیدگاه ،مشـخص میکند
کـه این تعریـف نیز مایههای اساسـی تفکر و تمدن غربی مانند لیبرالیسـم،
سکوالریسـم ،نسـبیتگرایی ،آزادی اباحهگرا ،سـرمایهداری و اومانیسم را در
خود دارد و تنها پوششـی جدید برای اجرای نقشـههای غربی اسـت 18.سـند
 2030و بسـیاری دیگـر از فعالیتهـای سـازمانهای بهظاهـر بینالمللـی
نیـز در راسـتای توسـعه پایدار اسـت .لـذا رهبر معظـم انقالب مـی فرمایند:
«سـند 2030بایـد تبییـن شـود .این جزئی از یک سـند باالدسـتی سـازمان
ملل اسـت؛ سـند توسـعه پایدار؛ دستهایی پشـت سـازمان ملل دارند برای
همـه چیـز ملل دنیـا ،منظومه فکـری تنظیم میکننـد .این غلـط و معیوب
اسـت؛ اینهـا چـه حقـی دارند کـه درباره سـ ّنت کشـورها اظهارنظـر کنند؛
19
همهاش هـم «باید» اسـت».
در صـد سـال اخیر با حجم گسـتردهای از الگوهای توسـعه ،روبـهرو بودهایم؛
از الگوهای مارکسیسـتی و نئومارکسیسـتی و سوسیالیسـتی گرفته تا الگوی
توسـعه پایـدار که كه همگی ریشـه در مبانی غـرب مدرن دارنـد و هر کدام

بـر اسـاس ارزشهـا و ایدئولوژیهـای مطلوبشـان ،بـه ارائـه سیاسـتها و
برنامههـای خاصـی پرداختهانـد؛ برخـی تنها بر رشـد اقتصادی تکیـه دارند،
برخـی بـه دنبال گسـترش کیفـی فعالیتهـای اقتصـادی هسـتند و برخی
دیگـر ،آزادی را بـه عنوان رکن توسـعه مطـرح میکنند؛ 20اما آنچـه در این
نوشـته مهـم و قابـل توجـه اسـت ،اصـول اساسـی و ویژگیهای مشـترک
مکاتـب توسـعهای و آثـار اخالقی و فرهنگـی آنها ،بهویژه مکاتـب رایج در
کشـور ایران است.
توسعه در ایران
همزمـان بـا طیـف نظریههـای توسـعه با محوریـت نوسـازی در غـرب ،در
ایـران نيـز دولـت پهلـوی ،فعالیتهـای گسـترده فرهنگـی ،آموزشـی و
اقتصـادی را بـه صـورت سيسـتماتیک مبتنی بر مبانـی و رویکـردي کامال
غربـي رقـم زد؛ برنامههایـی چـون تغییر پوشـش و ظاهـر مردم در راسـتای
نظریه «غربیشـدن» ،تعطیلی و محدوديت حوزههای علمیه ،سـنگاندازی
در مسـیر طـب سـنتی ،تأسـیس دانشـگاهها بـا نظـام آموزشـي غربـی،
بسـط فرهنگهـا و ارزشهـای غربـی ،پمپـاژ روحيـه خودباختگـي در برابر
قدرتهـای بـزرگ در میان مـردم ،إعمال محدودیت در برگزاری مراسـمات
معنـوی و عـزاداری و  ...در ایران اجرا شـد ،امـا مردم ایران با هدایت متدینین
و بهویـژه روحانیـت اصیل ،توانسـتند ظرفیتهـای واقعی دینـی و ملی خود
را در پانزده خرداد  1342و انقالب اسلامی در سـال  1357و هشـت سـال
دفـاع مقدس ،بـه نمایـش بگذارند.
«تاریـخ دویسـت سـاله اخیـر ایران ،محـل تالقی دو دسـته تالشهـا برای
نوزایـی و تجدیـد حیـات فرهنگـی جامعـه ایـران اسـت :یکی تجـدد بومی
سـنت زندگـی ایرانـی و دیگری،
درون
ِ
مبتنـی بـر امکانـات و ظرفیتهـای ِ
تجـدد غربـی که محصـول تالش بـرای کاربسـت نظامهای نوپدی ِد سـ ّن ِت
تحولیافتـه زندگـی اروپایـی در ایـران اسـت .محـور تجدد بومی ،دسـتهای
از نخبـگان سـنتی اعـم از علمای دینـی یـا وزرا و صاحب منصبـان کاردان
ایرانیانـد ،امـا حامالن تجدد غربی ،قشـر نوپدی ِد نخبگان متجـددی بود که
سـیطره فرهنـگ اروپـا را پذیرفتـه بـود 21».متأسـفانه هنوز هم برخـی از به
اصطالح روشـنفکرنمایان ،میکوشـند تا بـا ارائه الگوهای كهنهشـده غربی،
ضـرورت پیـروی از غـرب را در کشـور تئوریزه کنند.
بـرای نمونـه نظریه «اقتصـاد آزاد» که امـروزه در اقتصاد ایران پررنگ شـده
اسـت ،یکی ازگرایشها و اسـتراتژیهای توسـعه اقتصادی اسـت و توسـط
عـدهای کـه نفـوذ ویـژهای در سـازمان برنامـه و بودجـه سـابق و در تدوین
برنامههای توسـعه کشـور داشـته و دارند ،پیگیری میشـود؛ همـان گروهی
کـه «یوسـف ابـاذری» بـا عنوان «مکتـب نیـاوران» معرفی كرده اسـت .به
اعتقـاد وی ،ایشـان گروهـی منسـجم از اقتصادخواندههـای ایرانی معتقد به
سیاسـتهای اقتصـاد آزاد هسـتند کـه در دو دهـه ابتدایـی بعـد از انقالب با
حضـور در سـازمان برنامـه و بودجـه ،مسـؤولیت تنظیـم برنامههـای اول تا
سـوم توسـعه کشـور را بـر عهـده داشـته و سیاسـتهای تعدیل سـاختاری
و خصوصیسـازی را بـرای اقتصـاد ایـران تجویـز کردهانـد؛ سیاسـتهایی
کـه منشـأ بسـیاری از مسـائل ،مشـكالت و تحـوالت اجتماعی و سیاسـی
دوران بعـد از انقلاب بـوده اسـت .گروهـی کـه بـا آغـاز بـه کار دولـت

یازدهـم ،بـه عرصـه سیاسـتگذاری بازگشـته و در سیاسـتهای اقتصادی،
اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگی روزمـره دولت و تنظیم برنامههـای آن نقش
بهسـزایی دارنـد 22.ایـن افـراد بیشتر بـه نظریه کالسـیک «آداماسـمیت»
یـا «نئوکالسـیک اتریشـی»گرایـش دارند کـه نظام عرضـه و تقاضـا را از
هـر سیاسـتگذاری دیگـری در عرصه اقتصـاد ،بهتر میداند .اصل اساسـی
ایـن نظریـه بـر «اصالـت سـود» بنـا شـده اسـت و ادعـا میكند كـه آدمی
بـه دنبـال سـود شـخصی خـود اسـت و بهتـر از هر کـس دیگـری میداند
در راه اکتسـاب آن چـه کاری بایـد انجـام دهـد 23.گروهـی که «در پیشـبرد
ایدههـای اقتصـادی خـود ،تربیـت دانشـجو و جاانداختن ایدئولـوژی خود به
عنـوان «علـم» تحسـینبرانگیز عمـل کردهانـد  ...و بـا اسـتفاده مناسـب از
رانتهـا و روابـط موجود در شـبکهای از نخبگان ،هربار از در بیرون شـدند از
پنجره بازگشـتهاند ...و این در حالی اسـت که علوم انسـانی در بسـتر احتضار
خفتـه اسـت؛ نـه از پویایی و پایمـردی دسـتاندرکاران آن خبری هسـت و
نـه از اقبـال دولتمـردان بـه آن» 24همـان علـوم انسـانی که مسـائل مهمی
همچـون توسـعه بایـد در آن مـورد بررسـی قرار گیرند .شـاید علـت اجرای
برخـی نظریههـای منسـو خ غربی 25در کشـور نیـز نفوذ همیـن جریانهای
غربگـرا در بیشتـر دولتهـای پس از انقلاب بوده باشـد؛ نظریههایی که
هـم کارایـی الزم را ندارنـد و هـم ضربههای اساسـی به اخلاق ،فرهنگ و
سیاسـت جوامـع وارد میکنند.
ایرانى پیشرفت
الگوی اسالمی ـ
ِ
بـرای تبییـن الگـوی پیشـرفت بومـی بـه بیانـات رهبـر معظم انقلاب در

«نخسـتین نشسـت اندیشـههای راهبـردی» بـا حضـور نخبـگان علمی و
فرهنگـی کشـور مراجعه میكنیم 26.ایشـان در این دیدار بـر این نکته تأکید
دارند که یکی از نیازهای اساسـی امروزین انقالب اسلامی و کشـور ایران،
تعریـف نقشـهای جامـع مبتنـی بـر آموزههـای وحیانـی و بر اسـاس هویت
اسلام 
یـایرانی بـا توجـه بـه شـرایط و مقتضیـات زمانـه و کشـور ،توسـط
ایرانى
ـ
ی

اسلام
«الگوی
تعريـف
با
انقلاب
رهبر
اسـت.
ایرانـی
متفکـران
ِ
پیشـرفت» و برشـمردن عرصههـای پیشـرفت و محتـوای این الگـو ،آن را
تبییـن کردنـد .بنا به بیانات طرح شـده ،هـدف این دیدار ،ارائـه دقیق الگوی
توسـعه ایرانی ـ اسلامی بوده اسـت.
نکتـه قابـل توجـه این جلسـه ،تالش بـرای تبیین دقیـق حـدود و مرزهای
الگـوی بومـی توسـعه در برابر الگوهـای رایج توسـعه بوده اسـت .رهبری با
صراحت به دوری از توسـعه غربی و سـعی نخبگانی بر ارائه و ترویج الگوی
بومی و اصالح گفتمان پیشـرفت کشـور اشـاره میکنند .ایشـان میفرمایند
ایرانى پیشـرفت» و نـام نبردن از
اساسـ ًا انتخـاب عنوان «الگوی اسلامی ـ ِ
واژه «توسـعه» نیـز هدفمنـد بـوده اسـت« :کلمه «پیشـرفت» را مـا با دقت
انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواسـتیم کلم ه «توسـعه» را بـه کار ببریم .علت این
اسـت که کلم ه توسـعه ،یک بار ارزشـی و معنایـی دارد؛ التزاماتـی با خودش
همـراه دارد کـه احیانـ ًا ما بـا آن التزامات همراه نیسـتیم ،موافق نیسـتیم .ما
نمیخواهیـم یـک اصطالح جاافتـاده متعارف جهانی را که معنـای خاصی را
داخل مجموع ه کار خودمـان بکنیم .ما مفهومی را
از آن میفهمنـد ،بیاوریـم ِ
کـه مورد نظر خودمان اسـت ،مطـرح و عرضه میکنیم؛ ایـن مفهوم عبارت
اسـت از «پیشـرفت» .معادل معنای فارسـی پیشـرفت را میدانیم؛ میدانیم
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مـراد از پیشـرفت چیسـت ...پیشـرفت در چـه سـاحتهایی اسـت ،بـه چـه
سـمتی اسـت .ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دیگری هم در انقالب
داشـتهایم .مـا از کلم ه «امپریالیسـم» اسـتفاده نکردیم؛ کلم ه «اسـتکبار» را
آوردیـم ...در انقلاب جـا افتـاد؛ دنیـا هـم امـروز منظـور مـا را میفهمـد .و
27
همچنین مفاهیـم دیگری».
مقـام معظـم رهبـری در ایـن جلسـه کلیـات عرصههـای پیشـرفت و
محتـوای آن را مشـخص كردنـد کـه میتوانـد بـه عنـوان «مؤلفههـای
پیشـرفت اسلامی ـ ایرانی» مورد توجه قرار گیرد .طبق این فرمایشـات،
عرصههـای الگـوی بومـی ،تفکر ،علـم و همه سـاحات زندگـی دنیوی و
در نهایـت معنویـت هسـتند .ایشـان معنویـت را روح همـه عرصههـای
پیشـرفت میداننـد کـه یکـی از مهمتریـن تفاوتهـای نظریـه اسلامی
نمودار محتوای الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
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ـ ایرانـی بـا دیگـر الگوهـای توسـعه محسـوب میشـود .چراکـه دیگـر
الگوهـا در بهتریـن حالـت ،هر سـه عرصـه اول را البته به طـور ناقص مد
نظـر دارنـد؛ اما هیـچگاه بـرای «معنویت» چنیـن جایگاهی قائل نیسـتند
و حداکثـر بـه عنـوان یکـی از بخشهـای توسـعه فرهنگی مد نظـر قرار
میدهنـد .همچنیـن ،در بخـش محتـوا و یـا بـه عبارتـی جهـت الگـوی
پیشـرفت اسلامی ـ ایرانـی ،بـه تبییـن جایـگاه توحیـد ،معاد ،پیوسـتگی
دنیـا و آخـرت ،نـگاه اسلامی بـه انسـان ،حکومـت ،اقتصـاد ،عدالـت و
اهمیـت دیـدگاه غیرمـادی بـه اقتصـاد پرداختنـد( .خالصه ایـن بخش را
در نمـودار مشـاهده نماییـد) .بـدون شـک چنیـن دیدگاهـی ،در صـورت
اجـرا دسـتاوردهای اخالقـی مثبتـی در جامعه خواهد داشـت که در بخش
پایانـی ذکـر خواهد شـد.
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تحلیـل و بررسـی ایـن دو الگـو وتأثیرشـان بـر اخلاق در
جا معه
شـاید در نگاه اول ،الگوهای توسـعه تنها راهی خنثی برای پیشـرفت و رشـد
جوامـع بـه نظر بیاینـد؛ اما به رغم برخـی جزئیاتِ ظاهراً مناسـب این الگوها
ـ مثـل پیشـرفت اقتصـادی ،فقرزدایی ،رشـد درآمد سـاالنه کشـور ،توجه به
محیط زیسـت و همچنین ظاهر محرومیتزدای توسـعه ـ باید توجه داشـت
کـه ایـن مفهـوم را نیز بایـد همچون دیگـر پدیدههـای تمدنی ،بـه صورت
یـک سیسـتم فکـری ـ فرهنگـی بـا اثـرات عمیـق اقتصـادی ،اجتماعی و
اخالقـی در نظـر گرفـت .توسـعه پدیـدهای جزئی نیسـت ،بلکه طبـق اکثر
تعاریـف موجـود ،توسـعه یـک پدیـده هماهنگ و سیسـتمی اسـت 28.پس
نبایـد الگوهـای توسـعه را به صـورت جزئی تحلیـل و بررسـی نماییم بلکه
بایـد تمـام وجـوه و اثـرات یـک الگـوی خـاص توسـعه را در نظر داشـت و
سـپس بـه انتخـاب یک الگو دسـت زد .لـذا هرچند توسـعه غربـی «اهداف
قابـل پذیرشـی ماننـد رفـع محرومیـت از سـطح جامعـه و فقرزدایـی را نیز
همـراه خـود دارد؛ امـا در مبنـا دچـار مشـکالت جدی اسـت کـه در نهایت
بـه ایجاد انحرافـات اقتصادی ،اخالقی و عد م توسـعه ارزشهای انسـانی در
یـک جامعـه منجر میشـود .بـه عنوان مثـال در نظـام توسـعهمحور غربی،
بـرای دسـتیابی به شـاخصهای بـاالی ک ّمـی و کیفی توسـعه ،ماننـد رفع
محرومیـت ،میتـوان به اسـتعمار سـایر جوامـع پرداخت و جنگهایـی را به
راه انداخـت تـا در خلال آن ،اقتصـاد یک کشـور رو به پیشـرفت نهـد و در
نهایـت محرومیـت از جامعه رخت بربنـدد 29».بنابراین باید دقت داشـت چه
تعریفی از توسـعه و پیشـرفت را میپذیریم و بدانیم در صورت اجرایی شـدن،
چـه تاثیـری بر اخلاق و فرهنـگ جامعه خواهد داشـت.
تفاوت توسـعه و پیشـرفت ایرانـی ـ اسلامی و تاثیر آن بر
اخلاق و فرهنگ جامعه
آنچـه در این نوشـته برای ما اهمیت دارد ،شفافسـازی تفـاوت نظریههای
توسـعه با الگوی پیشـرفت ایرانی ـ اسلامی اسـت .هر یک ازگرایشهای
توسـعه ،با تمـام جزئیات و مبانی محتوایـی آن ،میتوانـد ارزشهای خاصی
را در جامعـه گسـترش دهـد که در بسـیاری از مـوارد فاصله بسـیار زیادی با
یکدیگـر دارنـد .الگوی پیشـرفت در مقـام تعریف ،مفهومی نو به نام توسـعه
االهی برپایه دین اسـت که در برابر الگوی غربی توسـعه قرار میگیرد« .در
غرب ،جامعه توسـعهیافته را جامعـهای میدانند كه اصول لیبرالدموكراسـی
را كـه بـه مثابه پایـان تاریخ تلقی میشـده ،به صورت كامل پذیرفتـه و اجرا
كرده باشـد[ ،اما] جامعه آرمانی و تكامل یافته اسلامی ،اجتماع امتی اسـت
30
كه در آن معارف اسلامی تحقق عینی یافته اسـت».
امـروزه بـر همگان آشـكار شـده كه توسـعه اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعی
و فرهنگـی بـدون بررسـی دقیـق مبانـی ارزشـی آنهـا در درازمـدت اثرات
ویرانگـری بـه بـار آورده اسـت .پیشـرفت باید بـا توجه به شـرایط محیطی
و بومـی هـر کشـور و بر اسـاس مبانی و نظام ارزشـي مطلـوب برنامهریزی
شـود ،وگرنـه هیـچ ارمغانـی نخواهـد داشـت« .كمتوجهی به بعـد فرهنگی
توسـعه و اتـكا بـه الگوهـای وارداتـی ،خالقیت و ابتـكار و نـوآوری فرهنگ
ملـی را از رشـد بازمـیدارد و ظرفیـت جامعـه را بـرای مقابلـه بـا فرهنگ و
الگوهـای ناخواسـته خارجـی زیـاد میكند و موجب شـكاف و تعـارض بین
ارزشهـا و هنجارهـای اجتماعـی میشـود .عرصـه فرهنـگ عرصـهای به
پیچیدگی خود انسـان [اسـت] كه احـوال كنونی عالـم آن را پیچیدهتر كرده

و رسـالت انقلاب ما كه داعیه نجات انسـان و پایهگذار فرهنگ برتر اسـت،
در این عرصه سـنگینتر و سـیر در این وادی از تمامی وادیها ،خطرناكتر
31
است».
تضـاد اصـول محوری توسـعهگرا و لیبـرال با اصـول اخالق
اسلامی و الگوی پیشـرفت اسلامی ـ ایرانی
در ایـن بخـش از نوشـتار ،اخلاق دولتمردان ،بـه عنوان ثقل نظـام اخالقی
جامعـه بـا محوریـت مباحث توسـعه مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت .علت
آنکـه بـرای فهم اخالق ناشـی از الگوهای توسـعه غربی ،بـه برخی گفتارها
دولتمردان اسـتناد شـده اسـت ،تاثیر فراوان گفتار و کردار حاکمان بر
و افعال
ِ
مردم اسـت .بنا به فرموده امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)« :الناس ب ِ ُا َمرائ ِ ِهم
ِنهـم بآبائ ِ ِهم؛ شـباهت مـردم به رهبرانشـان ،از تأثیرپذیـرى آنها از
أشـبه م ُ
َ
پـدران و مادرانشـان بیشـتر اسـت» 32.پـس متوجه میشـویم کـه تفکرات
دولتمـردان و ویژگیهـای اخالقـی و رفتـاری ایشـان در شـکلدهی اخالق
و فرهنـگ عمومـی جامعه ،حتی از تربیـت خانوادگی مؤثرتر اسـت .بنابراین
در صورتـی کـه سـیره خاصی میان زمامـداران یک مملکت رایج باشـد ،باید
توقـع داشـت کـه مردم آن مملکـت نیز به تدریـج دچار آن ویژگیها شـوند.
علـت انتخـاب دولـت یازدهم نیـز ،نزدیکی تفکرات اعالمشـده سـردمداران
و حلقـه اول آن بـا مبانـی و نظریات توسـعه اسـت؛ زیـرا این دولـت ،برآمده
از افـراد و احـزاب توسـعهگرا مثـل «حزب اعتـدال و توسـعه» و «كارگزاران
سـازندگی» اسـت .لذا به صورت خالصه با تأکید بر برخی افكار و رفتارهای
دولـت یازدهـم ،به بررسـی چگونگـی تأثیر منفـی نظریههای توسـعهگرا بر
33
ارزشهـای اخالقـی ،فکری و فرهنگـی جامعه ایـران ميپردازیم.
 .1القـای تضـاد میـان اصول متعالی اسلامی با حقوق انسـانی ،مانند برخی
تشـکیکها در ضـرورت تـداوم روحیه انقالبی و بسـیجی در جامعه امروزین
ایـران و تنـدرو خطاب كردن مـردم انقالبی؛
 .2ترجیـح پذیـرش جهانـی و خوشآمـد قدرتمنـدان بـر رضایـت االهـی و
حفظ منافع ملی ،مانند تالش برای اجرای مخفیانه سـند  2030در راسـتای
تعهـدات بـه یونسـکو یـا انعقـاد قـراردا ِد مبهـم و یکجانبـه در مذاکـرات
هسـتهای (بـه صورتـی کـه ایـران تمـام تعهداتـش را انجـام داده ،اما طرف
مقابـل بـه بهانههـای واهـی حق تحریـم دوبـاره ایـران را دارد)؛
 .3بیاهمیتی وضعیت سـخت زندگی مسـتضعفان در کنار رشـد ثروتمندان
و عافیتطلبـان ،کـه شـاهد آن ،فشـار رکـودی و تورمـی بـر عموم مـردم و
تولیدگران اسـت؛
 .4تقلیـد کورکورانـه از الگوهای یکسـویه و جانبدارانـه و ایدئولوژیک غربی،
همچـون تالش برای اجرای سـریع سـند اسـتعماری توسـعة پایـدار 2030
بـدون دقـت و توجـه در جزئیات و مشـکالت آن و امضای قـرارداد تغییرات
آب و هوایـی بـدون در نظـر گرفتن شـرایط خاص کشـور؛
 .5بیاهمیتـی نقـش فرهنـگ و ارزشهـای اخالقی در نظریههای توسـعه
(حداقـل تـا اواخر قرن بیسـتم) و تاثیر آن بر توسـعهگرایان داخلـی ،مانند در
اولویـت قـرار گرفتـن اقتصاد و رهایـی عرصه فرهنگ و حتی اجازه به رشـد
فرهنگ اباحهگـرای لیبرال؛
 .6غربگرایـی در تفکـرات و مبانـی و برنامههـای اقتصـادی و نظرداشـت
بـه سـرمایههای خارجـی در توسـعه اقتصادی به جـای محوریـت «اقتصاد
مقاومتـی» و تقویـت داخلـی اقتصاد ،مانند عـدم تالش جدی بـرای تحقق
اقدامـات عملـی در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی که بارهـا رهبری دربـاره آن
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تذکـر دادهاند؛
 .7نپذیرفتـن تخصـص نیروهای داخلـی در برابر بیگانگان و اعتقاد نداشـتن
بـه الگوهـای درونزا ،مانند پیشـنهاد واردکردن مدیران صنعتی توسـط وزیر
صنعـت و نیز تحمیل هزینههای گزاف به بیتالمال مسـلمین بـرای واردات
مربیـان ورزشـی خارجی بـدون ثمره قابـل توجه عینی؛
 .8تکیـه بر امکانات و محاسـبات مـادی صرف ،به جـای محوریت توکل بر
خـدا و تکیـه بـر قدرت فرامـادی ،از جمله تالش برای کسـب نظر آمریکا به
عنـوان کدخدا برای حل مشـکالت اقتصادی؛
 .9محوریـت امـور دنیوی و توسـعه مادی بـه جای توجه به توحیـد و روحیه
معنویتگـرا؛ مسـألهای محـوری کـه رهبری در نشسـت نخسـت راهبردی
الگـوی پیشـرفت تذکـر دادند امـا هنوز سـندی دال بـر برنامهریـزی بر این
اسـاس منتشر نشـده است؛
 .10اصالت سـود و منافع شـخصی ،گروهی و حزبی بر منافع جامعه و نظام،
بـه دلیـل تذکـر اخیـر رهبر انقلاب بـه کارگـزاران نظـام ،مبنی بـر اولویت
منافـع ملی بـر هر گونـه منافع فـردی و حزبی؛
 .11اصالـت لـذت و تنپـروری بـه جـای توجـه به فعالیـت و كار مـداوم در
راسـتای اهداف عالی انسـانی و اسلامی ،مانند سـاعت کاری برخی از افراد
در نهـاد ریاسـت جمهـوری و برخـی وزارتخانهها؛
 .12نـگاه اومانیسـتی و انسـان ـ خداانگارانـه بـه جـای نـگاه خلیفهاللهی به
نشسـت راهبردی الگوی پیشـرفت
انسـان؛ نگاهی که رهبری در نخسـتین
ِ
تذکـر دادنـد امـا هنـوز سـندی دال بـر برنامهریـزی بر این اسـاس منتشـر
نشـده است؛
 .13گسـترش فاصلـه طبقاتـی در جامعـه و تفاخـر ثروتمنـدان و اغنیـا بـر
مسـتضعفان و فقـرا ،همچون افزایش ضریب فاصلـه طبقاتی ضریب جینی)
در ایـن دولت؛
 .14گسـترش سکوالریسـم در همـه سیسـتمهای جامعـه و تصـور ناتوانی
دیـن در اداره جامعـه ،ماننـد تالش بـرای اجرای سـند  2030با وجود اسـناد
باالدسـتی داخلـی و مبانـی قرآنـی و دینـی مهم در امـر آمـوزش و پرورش؛
 .15قبـول آزادی اباحهگـرای انسـانی و پایبنـدی بـه قواعـد لیبرالیسـم کـه
بـا اصـول بندگـی و مسـؤولیت انسـان و عبودیـت او منافـات دارد؛ ماننـد
موضعگیریهـای فـراوان دولتیهـا دال بـر اهمیـت آزادی افـراد حتـی در
شـبکههای مجازی تحـت نظر سـرویسهای اطالعاتی بیگانـه که موجب
انحـراف بخـش عظیمی از مـردم و جوانـان در حوزههای اخالقی ،جنسـی،
اجتماعی ،عقیدتی و سیاسـی شـده اسـت؛
 .16محـدود کـردن دیـن به امـور فردی و قائل شـدن به عـدم دخالت دین
در اداره حکومـت و هدایـت عمومـی مـردم به بهانـه آزادیهـای اباحهگرا و
بیقیـد لیبـرال ،ماننـد ایـن جملـه کـه «حکومت نبایـد بـه زور مـردم را به
بهشـت ببرد»؛
 .17اطمینـان بـه غربگرایـان و متخصصـان بدون توجه به تعهـدات دینی
و ملّـی ایشـان ،کـه موجـب نفوذ راحت جاسوسـان متعدد دسـتگیر شـده در
نهادهـای دولتـی و حتـی در تیـم مذاکـرات هسـتهای و وزارت خارجـه و...
گردیده اسـت؛
 .18سـرکوب غیرقابـل بـاور منتقـدان و دلسـوزان داخلـی به بهانه دفـاع از
آزادی بیـان و اصـول انسـانی مـورد پذیرش غـرب ،مانند نقدهـای تیز و تند
دولتیهـا بخصوص شـخص رئیسجمهور دربـاره منتقدان برجـام ،از جمله
توهینهایـی همچـون :بیشـعور ،بیسـواد ،تـازه بـه دوران رسـیده ،بـرو به
جهنـم ،بیشناسـنامه و ...بـه منتقدان؛

 .19توهـم عقالنیـت محض و بیتوجهی به نصایح دلسـوزان و دانشـمندان
داخلـی ،ماننـد بیتوجهی در نوشـتن متن برجـام ،با وجود تذکرات دلسـوزان
داخلـی کـه امـروزه بـه معضلی تبدیل شـده اسـت (مثـل راه حل ماشـه که
در صـورت اعتـراض ایـران و ناکامی در کسـب نظـر اکثریـت آرا ،تحریمها
بـه صـورت خـودکار بازگردانـده میشـوند؛ معضلی کـه غرب بر اسـاس آن
تحریمهـای جدیـدی وضـع كـرده اسـت ،ولـی ایـران نمیتوانـد اعتراضی
جـدی مطرح نمایـد و از حقـوق خود دفـاع کند)؛
 .20عملگرایـی محـض در سیاسـت و فرهنـگ و توجـه نکـردن به مبانی
دقیـق و علمـی اسلامی ـ ایرانـی ،ماننـد بیدارکـردن گسـلهای قومیتی و
مذهبـی بـرای جـذب رأی در انتخابـات اخیـر یـا تلاش برای کسـب نظر
حداکثـری سـلبریتیهای متأثـر از فرهنـگ منحـط غربـی ،بـدون توجه به
وضعیـت فکـری و فرهنگـی آنهـا و خشـنودی از گفتارهـای تحقیرکننده
بازیگـران و فوتبالیسـتهای غربـزده در ایـام انتخابات؛
 .21ترجیـح الگوهـای غربی بـر الگوها و نظریههای بومی ایرانی ـ اسلامی
و خودباختگـی در برابـر غرب ،مانند در نظر نگرفتن مبانی الگوی اسلامی ـ
ایرانی پیشـرفت در تدوین کلیات برنامه ششـم؛
 .22غلبـه نگاههـای توسـعهمحور غالبـا قدیمـی و تاریخ گذشـته غربی ،در
برابـر دیدگاههـای جدیـد مبتنی بر شـرایط داخلـی ،مانند تالش بـرای حل
معضل تورمی کشـور با ایجاد رکود بیسـابقه و كمرشـكن در اقتصاد کشـور
کـه الگویـی شکسـتخورده متعلـق به سـالها پیش در غرب اسـت؛
 .23تنوعطلبـی سـیریناپذیر و تحسـین هـر امر متجـددی در برابر سـ ّنت،
بـدون داوری منطقـی و عقالنـی ،مثل تحسـین سـند  2030توسـط برخی

دولتیهـا بـدون توجه بـه نقایص و ضررهای شـدید آن و حتی بدون مطالعه
جـدی و مبنایی آن؛
 .24خـود برتربینـی در تفکـر و تعقـل و دانـش نسـبت بـه عامـه مـردم و
نخبگانـی کـه بـا غربیها همسـو نیسـتند ،مانند تشـکیل «مجمـع عقال»
در زمـان جنـگ تحمیلـی توسـط برخی دولتیهـای کنونی بـرای آتشبس
زودهنـگام در اوایـل جنـگ کـه امام خمینی بـا ناراحتی دسـتور تعطیلی
34
آن را دادنـد؛
 .25شـتابزدگی در قبـول الگوهـای غربـی بـدون تأمـل و در نظرگرفتـن
شـرایط خـاص کشـور ،ماننـد قبـول بیچـون و چرای سـند  2030یا سـند
تغییـرات آب و هوایـی پاریـس توسـط دولت بـرای اجرا و مثـل تأثیراتی که
مکتـب نیاورانیهـا در اقتصـاد در دولـت یازدهـم داشـتهاند؛
 .26عـدم پویایـی و حرکـت جهادی جریـان توسـعهگرا و غربگـرا در ایران،
ی شـدن در زمینههای مختلف از جمله واردات
مانند ارائه پیشـنهاد برای غرب 
مدیـر صنعتی و تذکـرات رهبری به کارگـزاران در بسـط حرکت جهادی؛
 .27پاسـخگونبودن بـه مـردم و نماینـدگان ایشـان در برابـر خواسـتههای
منطقی و قانونی ایشـان ،مثل به سـرانجام نرسـاندن مسـکن مهر در طول
دولـت یازدهـم یا عدم پاسـخگویی صریح مسـؤوالن درباره امـوال مردم در
مؤسسـات مالـی و اعتبـاری مشـکلدار ،یا پاسـخگونبودن و بداخالقـی وزرا
نسـبت به خبرنگاران در پاسـخ به پرسـش ایشـان درباره مطالبات مردمی یا
پاسـخگو نبـودن وزارت خارجـه در برابر درخواسـتهای مردم و دلسـوزان و
مجلس دربـاره برجام؛
 .28فـرار از قیـد و بندهـای قانونـی مخالـف بـا خواسـتههاي غربگرایان و

مزاحـم فعالیتهای توسـعهگرایانه ایشـان ،ماننـد راهنینداختن كامـل و مؤثر
شـبکه ملـی اطالعـات کـه بـا گالیههـای رهبری نیـز روبـهرو شـده و نیز
تحویلنـدادن بموقـع برنامـه ششـم توسـعه به مجلس شـورای اسلامی و
ابلاغ نکـردن قانـون برنامه ششـم توسـعه بـه وزارتخانهها و سـازمانهای
زیردسـت در موعـد مقرر؛
 .29عالقـه بـه غبارآلـود کردن فضای جامعه با تهمت و افتـرا به رقبا و حتی
بـه نظـام با هدف گمشـدن مسـائل اصلـی و انحـراف اذهـان مـردم ،مانند
بیـان ایـن نکتـه در زمان انتخابات کـه عـدهای در نظام 38 ،سـال کاری به
جـز اعدام نداشـتهاند(!) یـا در اولویت قـرار دادن پخش صـدای یک خواننده
از تلویزیـون بـا وجـود انبـوه مشـکالت مـردم ،یا طـرح بحث رفـع حصر در
مجامـع عمومـی ،یا در اولویت اول کشـور قـراردادن به هـم خوردن مجلس
سـخنرانی یک فـرد خاص و تحریكگـر و ایجاد التهاب در فضای سیاسـی
یـا تحریـک گسـلهای قومیتـی و مذهبـی بـرای جـذب رای و حملـه بـه
نهادهای انقالبی دلسـوز مثل سـپاه پاسـدارن؛
30ـ ترویج برداشتهای سطحی و نادرست از سیره اهل بیت(علیهمالسالم)
و تأویـل آیـات قرآن بـه دلخواه ،مثـل درس مذاکره از قیام امام حسـین!
و مثـل گـره زدن مشـروعیت والیـت اهل بیت(علیهمالسلام) بـه انتخاب
مردم!؛
 .31فروختـن ارزان کشـور بـه غربیها و خودباختگی در مقابل ایشـان حتی
در برابر شـرکتهای صهیونیسـتی و نیمهورشکسـته آنان ،مانند قراردادهای
جدیـد بـا شـرکتهای صهیونیسـتی خودروسـازی مثل پـژو و نفتـی چون
توتـال و رؤیـال داچشـل و  ...و واگـذاری پنجـاه درصـد شـرکتهای مهـم
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ایرانـی بـه آنهـا (کـه مـورد انتقـاد نخبگانـی چون دكتـر توکلـی و عبداهلل
شـهبازی قـرار گرفتهاند)؛
 .32اعتمـاد نابجـا بـه غـرب و نـگاه به خـارج برای حل مشـکالت کشـور،
حتـی بـا وجـود تجربههای تلخ ارتبـاط با غـرب؛ نکتهای که رهبـری نیز در
ایـم انتخابـات بـرای همه کاندیداها الزم دانسـتند و فرمودند همـه باید قول
دهنـد برای حل مشـکالت کشـور بـه داخل نـگاه کنند؛
 .33همـه کاره دانسـتن غـرب و مشـروط کـردن حل همه مشـکالت حتی
معضلات آب و هـوا به ارتبـاط با غرب ،مانند کدخدا دانسـتن آمریکا و کلید
حل مشـکالت را در رجوع به آنها دانسـتن و البته تجربه تاریخی و حافظه
مـردم ایـران و تجربه این چهار سـاله ثابت كرد كه لیبرالیسـم آمریكایی ،راه
حل مشـکالت ایـران نبوده و نیسـت و نخواهد بود؛
 .34توجه شـدید به سـرمایهداران ،حتی سـرمایهداران رانتخوار در برابر فقرا
و طبقـه متوسـط ،با مقایسـه حجم وامهـای بانکـی در اختیار سـرمایهداران
قـرار داده شـده در برابـر حجـم وامهـای مـردم عـادی و بدهیهـای کالن
کسـانی کـه وامهـای کالن گرفتهاند؛
 .35عـدم تبعیـت بیچـون و چـرا از والیـت فقیـه که بـه صراحـت مقبوله
عمربـن حنظلـه ،عـدم تبعیـت از خداوند محسـوب میشـود ،به بهانـه رأی
مـردم و نظر كارشناسـان غربـزده و غیر مردمی؛ ماننـد مخالفتهای صریح
برخـی مدیـران كالن دولتی با ولی فقیـه در موضوعات مختلف (مخالفت با
بدبینـی بـه آمریکا در مذاکـرات ،مخالفت در امکان علوم انسـانی اسلامی،
مخالفـت در امـر مسـؤولیت دولـت اسلامی و پلیـس دربـاره دیـن مـردم،
دوقطبـی کردن جامعه ،بخصوص در انتخابـات و نطقهای پس از انتخابات،
مخالفـت در واکنـش به سـخنان ترامـپ دربـاره پارهکردن برجـام ،مخالفت
در رعایتنکـردن نکات الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشـرفت در تدوین کلیات
برنامـه ششـم ،تمکین نکـردن به نظر رهبـری درباره قبول مشـروط اجرای
برجـام کـه طبـق آن وضع هـر تحریمی به هـر بهانهای یعنی نقـض برجام
و ضـرورت اقدام متناسـب) و...؛
 .36اصالـت دیـدگاه اقتصـادی بـا گرایـش سـرمایهدارانه نسـبت بـه همـه
عرصههـای زندگـی از جملـه معنویت ،فرهنـگ و آموزش؛ مانند رهاسـازی
عرصـه فرهنـگ بخصوص فرهنـگ دینی و ارزشـی مردم ،انجـام مذاکرات
بـا آمریـکا بـه بهانـه رفـع تحریمها و گشـایش اقتصـادی و گـره زدن تمام
مشـکالت بـه تحریم ،ماننـد وعده حل مشـکل آب در صـورت رفع تحریم؛
 .37تأکیـد بیـش از انـدازه بر ارتبـاط و تعامل با دنیا حتی تعامـل با زورگویان
و بدعهدانـی کـه بارهـا از ایشـان ضربـه خوردهایـم ،ماننـد پیشـنهاد انجـام
برجامهـای  2و  3و ...کـه رهبـری و مردم دلسـوز در برابر آن واکنش نشـان
دادند؛
 .38تاکیـد بـر مبانـی «دیـن نویـن جهانـی» در برابـر گسـترش «معنویت
راسـتین اسلامی» ،ماننـد تأکیـد بیـش از انـدازه دربـاره محیط زیسـت در
مقایسـه بـا دیگـر مسـائل مبتالبـه و تأكید بـر «اسلام رحمانـی» ،بهرغم
مخالفـت صریـح رهبـری و دلسـوزان؛
 .39قائـل نشـدن کرامـت و انسـانیت برای مردم عـادی و فقرا ،مانند شـیوه

توزیـع اولین سـبد یارانـه و ایجاد صحنههـای رقتانگیز ،یا ماننـد اظهارنظر
مشـاور رئیسجمهـور درباره اینکـه راننده تاکسـیها نباید در امور سیاسـی
اظهـار نظر کننـد یا همچون اظهارنظـر معاون رئیس جمهور کـه برای حل
معضـل کارتونخوابـی کـه میتـوان کارتونخوابها را عقیم کـرد(!)؛
 .40کاهـش اهمیـت ارزشهـای اخالقی اسلامی و رشـد اسـتکبار فردی،
ماننـد بداخالقـی وزرا بـا خبرنـگاران ،از جملـه :برخـورد زشـت وزیـر راه و
شهرسـازی بـا خبرنگار زن باشـگاه خبرنـگاران ،برخورد زشـت و نامحترمانه
وزیـر بهداشـت در برنامـه ثریـا و در برابرخبرنـگار روزنامه قـدس و...؛
 .41محدودیـت معرفتشناسـی بـه مادیات و غفلت از خلقـت عظیم االهی
و عوالـم دیگـر جهـان ،ماننـد مسـؤولیتناپذیری در برابر گمراهی مـردم در
فضـای مجـازی و عـدم اقـدام عملـی بـرای پیشـگیری از آن و مذاكـره بـا
مدیران صهیونیسـت شـبكههای اجتماعی آمریكایی و انگلیسی بدون توجه
بـه بدعهدیهـای چندبـاره آنـان و اختصـاص نـدادن بودجـه و پهنـای باند
كافـی به شـبكههای اجتماعـی تولیدی داخـل و...
نتیجهگیری
همانگونـه کـه اثبـات شـد ،الگوهـای توسـعه رایـج ،نمیتواننـد فرهنـگ،
اخالق ،معنویت و ارزشهای انسـانی و اسلامی را در کشـور گسترش دهند
بلکـه موجب ایجاد صفات و رفتارهـای اخالقی منفی در كارگزاران حكومتی
و برخـی مـردم نیز شـدهاند .امـروزه مفهـوم «اقتصادمحور توسـعه» در حال
تحـول اسـت و مقولههایـی مانند ارزشهای متعالی ،توسـعه انسـانی ،عزت
و کرامـت انسـانی و اجتماعی ،توسـعه بر محـور ارزشها ،اصالت بخشـیدن
بـه عامـل اخالقـی و حتـی فرهنگمحـور بـودن تحـوالت اقتصـادی ،در
متـون و منابـع توسـعه راه یافته اسـت 35.همانگونـه که امروزه در بسـیاری
از کشـورهای دنیـا الگوهای توسـعه ،منطبق بـا اصول و ارزشهای اساسـی
آن کشـورها بازنویسـی میشود .بایسـتی متوجه بود که الگوهای رایج بدون
بومیسـازی ،در بهتریـن حالـت میتواننـد موجـب رشـد اقتصـادی جزئی و
نامتوازن در کشـور شـوند اما در نهایت موجب تسـلط بیشتر اسـتعمارگران
و برنامهریـزان صهیونیسـت بـر امور شـوند .به نظـر صاحبنظـران ،این امر
باعـث شـده اجرایی نشـدن برنامههـای صرفا تقلیدی توسـعه ،بهتـر از اجرا
شدنشـان باشـد؛ بنابراین بهترین کار در این دوران ،فعالیت مسـتمر نخبگان
داخلـی بـرای تبییـن و اجرایی شـدن الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشـرفت بر
مبنای تعالیم اسلامی اسـت.
پینوشتها:
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 63و  ،64ص .103 -100
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srbiau.ac.ir/fa
 .15برای مثال فالمنگ  9دسـته اقتصاد توسـعه را بر میشـمردFlammang, Robert .
A., (1979). “Economic Growth and Economic Development
Counterparts or Competitors?”, Economic Development and
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آنچه امروزه در عرصه سیاسـت و اجتماع جهان شـاهد هستیم ،برآیند اخالق و
رفتار كارگزاران و زمامدارانی اسـت كه مبنای آن را اندیشـهوران عصر رنسـانس
بنیـان نهادنـد؛ مبنایـی كه در تقابـل با مبنای االهیـون قـرار دارد .در نگاهی به
رونـد نهادینهشـدن ایـن مبنا در حـوزه تئوریك باید بـه این نکته اشـاره کنیم:
اروپائیـان کـه قرون وسـطی 1را با رنسـانس پشـت سرگذاشـته بودند ،ناچـار از
اصلاح تمـام گزارههـای مسـیحیت در مدیریـت نظام سیاسـی بودنـد؛ از این
رو ابتـدا تمـام گزارههـای کالمی کلیسـا را که نهادهای سـاختاری و سیاسـی
اجتماعـی مشـروعیت خـود را از آن دریافـت کـرده بودند به جایی سـوق دادند
كه در مباحث کالمی تغییرات گوناگونی پدیدار شـد .آنان با به چالش كشـیدن
فهـم کتـاب مقـدس اذعـان داشـتند كه بـرای فهم دیـن و کتاب مقـدس ،به
نهادی مانند کلیسـا نیاز نیسـت و فهم از کتاب مقدس ،نسبی است .آنها پس
از اینكـه انحصـار کلیسـا در فهم کتاب مقدس را با این نظریه خود شكسـتند،
بینیـازی بـه کلیسـا را به مشروعیتبخشـی آن بـه نظام سیاسـی و اجتماعی
اعالم و درعمل كلیسـا را به موزهای تبدیل كردند كه محل رف 
توآمد بخشـی
از جامعـه بـرای برخـی از اعمال دینی شـد .مسـأله جایگزینی كالم نسـبی به
جای كلیسـا بـه قرائتهای گوناگـون از مدیریت سیاسـی و اجتماعی انجامید.
در همیـن راسـتا عدهای معتقد بودنـد که برای مدیریت یک نظام سیاسـی ،به
فلسـفه سیاسـی نیاز اسـت بدینگونه که جامعه را میتوان بدون دین مدیریت
کـرد ولـی بدون فلسـفه هرگـز این امـر امکانپذیر نیسـت؛ اشـتراوس 2از این

گـروه حمایـت میکند و همـواره نظامهای سیاسـی غـرب را بعد از رنسـانس
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تاکنـون مـورد نقد قـرار میدهد.
در مقابـل ایـن نـگاه ،برخـی نیز قائـل به هماننـدی رفتـار اجتماعی مـردم در
نظامهـای سیاسـی ماننـد با علم تجربی هسـتند و نظـام سیاسـی را پدیدهای
یداننـد کـه صغـرای علم تجربی اسـت .غلب ه این اندیشـه بر تفکر فلسـفی
م
موجـب شـد تـا نظامهای سیاسـی مدرن بر این اسـاس بهسـوی دموکراسـی
سـوق داده شـوند که حاصل آن چیزی جز غلبه اکثریت بر اقلیت نبود ،نگاهی
كه در آن مشروعیت هر امری حتی دین ،از مشروعیت رأی اکثریت سرچشمه
میگیـرد! حاكمیـت این نگرش بر جوامع غربی و سـپس جهانیشـدن آن كه
در حقیقـت تفکر پوزیتویسـتی 4بود ،موجب شـد تا تمـام گزارههایی که جامعه
به آن نیاز داشـت و میبایسـتی به نظام سیاسـی مشـروعیت ببخشـد ،با این
نـگاه تعریف شـود؛ چـرا كه تعریف نفی وضـع موجود به تنهایی نمیتوانسـت
تغییـرات اساسـی را در نظام سیاسـی ایجاد كند و میبایسـتی نظـام جایگزین
بـرای نخبـگان و مـردم روشـن میشـد و نخبـگان و اندیشـهوران را از حالـت
برزخـی كـه موجـب منازعات اجتماعی و گاه جنگها میشـد ،رهایی بخشـد؛
چنانکـه اروپائیان در دوران برزخی گرفتار جنگهای داخلی بسـیاری شـدند و
از ایـن جنگها مذهب پروتسـتان شـکل گرفـت؛ کـه از دل مذهب کاتولیک
زاییـده شـد .از ایـن به بعد مسـؤولیت نهادسـازی نظام سیاسـی و اقتصادی به
کلیسای پروتسـتان واگذار شد.

ماکـس وبر 5براین اسـاس کتـاب «اخالق پروتسـتانی و روح سـرمای هداری» را
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نوشت.
آنچه براین اندیشـه اسـتوار اسـت این اسـت که اگر این امری ناشـی از قرارداد
اجتماعی و تصمیم اکثریت اسـت ،چگونه اکثریت دارای حجیت ذاتی میشـود
و بر اقلیـت حاکمیت پیدا میکند؟
هیوم 7نیز از کسـانی اسـت که زیرسـاخت اندیشـه دموکراسی را شـکل داده و
از جملـه مشـککین اسـت که تأثیر بسـیار زیـادی بر اندیشـهوران بعـدی خود
گذاشـته و از بنیانگـذاران مکتـب تجربهگرایـی بود.
آیـتاهلل مصبـاح یزدی 8در کتاب مشـکات نظریه سیاسـی اسلام جلـد 1درباره
بحث سـاختاری در اندیشـه دموکراسی درباره اندیشـه هیوم میگوید :درککننده
«اسـتها» عقل نظری اسـت و درککننده «بایدها و نبایدها» عقل عملی است
و چـون عقـل نظری بیگانه با عقل عملی اسـت و ارتباطی با آن نـدارد ،نمیتوان
مدرک عقل عملی باشـد و آن را مبتنی بر عقل نظری سـاخت.
َ
ایـن شـبهه هیوم مورد توجه فالسـفه غـرب قرار گرفـت و آن را زیرسـاخت و
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مبنـای بسـیاری از نظریههـا و فرآوردههـای علمی خود سـاختند.
از آنجا كه بعد از رنسـاس غربی میبایسـت تمام سـاختهای اجتماعی شـکل
میگرفـت ،اندیشـهوران غربی ابتدا زیرسـاخت تئوریـک آن را با بحث اصالحات
در تفکـرات مذهبـی مطـرح کردند و سـپس شـكل دادند و به نوعـی غربیان به
التقـاط روی آوردنـد و از آنجایـی که تفکر التقاطی شـكلگرفته تنها در کسـب
قـدرت مورد اسـتفاده قـرار میگرفـت و تنها جنبه رمانتیک آن کارسـاز بـود و از
پتانسـیل رمانیتک اصالحات استفاده مناسـب میبردند ،در یك بازه زمانی خاص
خـود را در جایگاهـی قرار دادند که میتوانسـتند براسـاس آن نظام فکری جامعه
را تغییـر دهنـد ولـی این مقدار تغییـر برای مدیریـت اجتماعی کافـی نبود بلکه
میبایسـتی بـه بخش عقل عملی نیز پاسـخی مناسـب ارائه میکردنـد ،این جا
بود كه تقسـیم قدرت در شـکلدهی سـاختارهای اجتماعی خود را نشـان داد ـ
سرنوشـت انقلاب فرانسـه در این مـورد خواندنی اسـت ـ ضرورت این تقسـیم
قـدرت ،میان دو نظام سیاسـی در قالب اندیشـه هگل شـکل گرفـت ،به همین
سبب است که لیبرالیسم را راستاندیشه هگل و کمونیست را چپاندیشه هگل
نالملل شـكل گرفت و به
میگویند .دو نظام سیاسـی بر این اسـاس در نظام بی 
رقابت پرداختند .و از دل رقابتهای آنان جنگهای اول و دوم جهانی سـر برآورد
نالملل بنابراندیشـه
که برندهای برای شـرق و غرب نداشـت و در نهایت نظام بی 
الحادی در شـکل سـازمان ملل متحد ایجاد شد؛ و تاکنون نیز درگیریها در قالب
جنـگ سـرد ادامـه یافته و هنوز نیـز ادامه دارد .بدیهی اسـت كه بحـث از اخالق
نالملـل بحـث از مبنای تفکر الحـادی غرب اسـت و اخالق
کارگـزاران نظـام بی 
بـه مفهوم متافیزیکـی آن جایگاهی نـدارد؛ گرچه عـدهای از اندیشـهوران غربی
بـه ایـن نقیصه پی بـرده و سـعی کردهاند بـرای جایـگاه اخالق در سـاختارهای
کارگـزاران بـه دنبال راه حلی باشـند و به نوعی از تفکر ماکیاول فاصله بگیرند اما
هنوز نتوانسـتهاند به نتیجهای در این مسیر برسـند؛ چراكه اگر نظام دموکراسی و
سـرمای هداری و سوسیالسـتی را فقط کسب ثروت بدانیم زیرساخت چنین نظامی
با تفاوتی یکسـان جلوه میکند .از یكسـو در نظام سوسیالیسـتی بحث عدالت
و توزیـع بخشـی از ثـروت انباشـت شـده بـرای کاهـش فاصله طبقاتـی مطرح
میشـود کـه به نوعـی دخول یک مفهوم متافیزیکی در نظریه علمگرایی اسـت
و اعتراض اندیشـهوران سـرمای هداری را به دنبال داشته است و از سوی دیگر نظام
سـرمای هداری بهطـور دینامیـک عدالتگرا تعریف شـده که قانون بـازار به نوعی
خـود عدالـت را محقق میسـازد و نیازی بـه دخالت دولـت در نهادهای مختلف
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ندارد؟!
آنچـه امـروزه در عرصـه سیاسـتگذاری جهـان و برخـورد آنـان در معادالت

سیاسـی اجتماعـی و فرهنگی تحـت عنوان نظـام بینالملل نظـاره میكنیم،
تصویـری از بینـش و عمـل مدیرانـی كه تحت تاثیـر دو نظام سیاسـی با یك
پارادایم قرار دارد و بر پایهی اندیشـههای هگل شـكل گرفته اسـت ،میباشـد.
ظهور انقالب اسلامی و زنده شـدن تفكر االهیون ،مبانی و سـاختار مدیریت
غیراالهـی نظامهـای سـرمای هداری و سوسیالیسـتی كه تنها به دنبال كسـب
قـدرت و ثـروت بوده اسـت را به چالش كشـیده اسـت.
پینوشتها
 .1قـرون وسطی یا سـدههای میانه نـام یکـی از چهـار دورهای اسـت کـه بـرای تقسـیمبندی
تاریخ اروپا اسـتفاده میشـود .ایـن چهـار دوره عبـارت بودنـد ازدوران کالسـیک باسـتان ،قرون
وسـطی ،عصر نوزایـی و دوران جدیـد یا مدرن کـه از  ۱۶۰۰۰میالدی شـروع میشـود .معمو ًال
قرون وسـطی را از پایان امپراتوری روم در قرن پنجم میالدی تا سقوط قسطنطنیه توسط دولت
عثمانـی و پایان امپراتـوری روم شـرقی یا بیزانس در ۱۴۵۳در نظـر میگیرند.
 .2لئواشـتراوس (Leo Strauss) ( ۲۰سـپتامبر  ۱۸۹۹در کیرشـن آلمان –  ۱۸اکتبـر  ۱۹۷۳در
مورخ فلسـفه سیاسـی آلمانی  -آمریکایی بود .تلفـظ آلمانی نام
آناپولیـس آمریـکا) نظریهپرداز و ِ
او اشـتراوس و تلفظ انگلیسـی آن استراوس است.
اشـتراوس در خانوادهای یهـودی در آلمـان به دنیا آمد .وی از تأثیرگذارترین نظریهپردازان فلسـفه
سیاسـی قرن بیسـتم محسوب میشـود .وی شـاگردان زیادی را در دانشگاه شیکاگو تربیت کرد
کـه به اشتراوسـیها معروف هسـتند ،از مکتب فکـری او پیروی میکننـد .روش منحصربهفرد
و پیچیده اشـتراوس در تفسـیر آثار و اعتقادات نویسـندگان بزرگ و انتقادات وی ازمدرنیته باعث
شـده تا اشـتراوس و مکتب فکری او مخالفان زیادی نیز داشـته باشـند.
 .3برای آشـنایی بیشتر رجوع کنید به کتاب اشـتراوس و فلسـفه سیاسـی اسلامی  ،محسـن
رضوانی  ،انتشـارات موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی 1392 ،
 .4ایـن مکتـب بعد از جـدا شدن راسـل و جی .ادوارد مـور از ایدهآلیسـم ،در قرن نوزدهم شـروع
شـد و بـا پیگیری ویتگنشـتاین ادامه یافـت و تـا دهـه  ۱۹۲۰در اتریش ،ادامه داشـت .طبق نظر
پوزیتویسـتها ،تنها قضایایی (یا معرفتی) معنادار و مطابق با واقع اسـت که تحقیق پذیر تجربی
باشـند و گرنـه ،نـه معنا دارنـد و نه صادق اند .به قول آگوسـت کنت که پدر پوزیتویسـتها لقب
گرفتـه ،چـون گزارههـای متافیزیکی قابل تجربه حسـی نیسـتند؛ غیـر علمی بـوده و مربوط به
گذشته تاریخ هستند.
 .5ماکـس کارل امیـل وبـر(زاده  ۲۱آوریل  ۱۸۶۴میالدی) در ارفورت ایالت تورینگ آلمان اسـت.
بزرگتریـن فرزنـد خانـوادهای دارای هفت فرزند و ثروتمند و به لحاظ سیاسـی مشـهور در حزب
لیبرال ناسـیونال آلمان بود.
پدرش ماکـس وبـر و مـادرش یـک کارمنـد دولـت بـه نام هلـن فالنشـتاین و یک پروتسـتان
و کالوینگـرا ،بـا ایدههایـی جزمـی نسـبت بـه اخلاق پروتسـتانی بود.
 .6کتـاب «اخلاق پروتسـتانی وروح سـرمای هداری» ،مهمترین اثر وبر در حوزه جامعه شناسـی و
اقتصـاد سیاسـی اسـت .اهمیت ایـن کتاب تا بـه امروز بـه دلیل طـرح دو مشـکل در این كتاب
اسـت .مشـکل نخست ،مشـکل تاریخی اسـت ،روح برخی از فرقههای پروتسـتانی تا چه حد بر
تشـکیل سرمای هداری تاثیر گذاشتهاند؟ مشـکل دوم ،مشکل نظری یا جامعهشناختی است :درک
رفتارهای اقتصادی به چه جهت مسـتلزم اسـتناد به اعتقادات مذهبی و جهانبینیهای عامالن
رفتار اسـت؟ ادعای کلی وبر در کتاب اخالق پروتسـتانی و روح سـرمای هداری این اسـت که نظام
اقتصـادی سـرمای هداری عقالنـی که در غرب ظهور کـرده بود و بر بخـش اعظم جهان چیرگی
داشـته ،و رشـد چشـمگیری را در تکنولوژی به بار آورده بود ،تا اندازهای ریشه در تحوالت مذهبی
اصالح مسـیحیت ،یعنی آیین پروتستان دارد.
 .7دیویـد هیوم (به انگلیسـی)David Hume : ( ۷مـه  ۲۵–۱۷۱۱اوت  )۱۷۷۶از فیلسـوفان
اسـکاتلندی و از پیشـروان مکتب تجربهگرایی بود .تقریب ًا همه فیلسـوفان بر این اتفاق نظر دارند
کـه او بزرگتریـن فیلسـوف تاریخ بریتانیـا و مکتب تجربهگرایی بوده اسـت.
 .8آیتاهلل محمدتقی مصباحمتولد ۱۱بهمن  ۱۳۱۳در یزد) مجتهد ،استاد فلسفه اسالمی ،مفسر،
بنیانگذار و مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
و یکی از اسـاتید حوزه علمیه قم اسـت؛ وی از منظر علمی به دلیل نوشتارهایش در زمینه تفسیر
موضوعی قـرآن ،و فلسـفه اسلامی  -بـه ویژه یکـی از کتابهـای درسـی حوزه تحت عنوان
«آموزش فلسـفه» که به زبانهای عربی ،انگلیسـی و غیره نیز ترجمه شـده اسـت.
 .9نظریـه سیاسـی اسلام جلـد اول  ،آیـت اهلل مصبـاح یزدی  ،انتشـارات موسسـه آموزشـی و
پژوهشـی امـام خمینـی  ،چـاپ هفتـم  ،زمسـتان  91ص .75
 .10رجوع شود به کتاب قدرتهای بزرگ قرن بیستم.
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نظارت مردمی یا دیدهبان اصالح
عبدالصالحشمساللهی

تاریـخ حكومتهـا وانقالبهـا را كـه مطالعـه كنیـد ،در همـه مـوارد اعـم از
حكومتهـا وانقالبهـای بشـری همچـون انقالب كبیـر فرانسـه و انقالب
كارگـری روسـیه تـا انقالبهای االهـی از انقلاب پیامبر گرامی اسلام
گرفتـه تـا انقلاب اسلامی امـام خمینی پـس از مدتـی بهویـژه پس از
نسـل اول انقالب ،آرامآرام و شـاید بهسـرعت دستخوش تحولی میشوند كه
نسـبت آن با انحراف تسـاوی اسـت .در تمام این انقالبها ،شـعارها بهتدریج
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از یـاد میرونـد و یـا تعریف آنهـا در اذهان حاكمان و مردم عوض میشـود؛
بـرای نمونه ،مفهوم اسـتقالل ،معنـای آزادی ،ترجمان جمهـوری و بازگردان
اسلام بـه گونـهای مغلوب میشـود كه دیگر اثـری از آن تعاریف نخسـتین
وجـود نخواهـد داشـت و ذهـن در برخورد با ایـن واژگان به معنـای اصیل آن
رهنمـون نخواهد شـد و جامعـه از این الفاظ ،انصرافی به آنچـه انقالب برای
آن شـكل گرفتـه اسـت پیدا نمیكنـد .در ایـن تحریف ،عدالت بـه منفعت و
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مصلحـت بـه عافیـت تعریف میشـود و افـراد و
گروههـا جز به پر شـدن كیسـهای كـه دوختهاند
نمیاندیشـند و جایـگاه مردم از مقـام ولینعمتان
حكومـت بـه رعایایـی افـت میکند كه بـردگان
حاكمانند.
برای جلوگیری از انحرافهای پسـاانقالبی دو راه
وجود دارد؛ مسیر نخست آن است كه حاكمان در
رأس و اركان حكومت ،معصوم و یا دارای شـرایط
اسـتقرار قدرت باشـند .بیگمان ،قدرت در كسـی
كـه شـرایط علمـی ،روحـی ،معنـوی ،طریقتی و
انگیـزهای الزم را نـدارد ،الجـرم موجب فسـاد و
طغیـان میشـود و آنگونـه كـه در روایـت آمده،
در غیبـت امـام معصـوم قدرت باید در دسـت
كسـی باشـد كه از شـرط علمی فقاهت و روحیه
صیانت از نفس برخوردار باشـد ،معنویتش او را از
هواهـای نفسـانی برهانـد و با انگیـزه حفاظت از
1
دیـن در طریق مـوالی خود گام بـردارد.
بهیقین ،مسـیر اول بسـیار محدود اسـت و امكان
اسـتفاده از آن در همـه عصرهـا و قرنهـا وجـود
نـدارد؛ چـه این كه نه امام همیشـه در دسـترس
اسـت و نـه انسـانهای دارای شـرایط قـدرت
همـواره در راس امـور جامعـه قـرار دارنـد ،بلكـه
بر اسـاس آنچه تاریـخ روایت میكنـد ،حاكمان
در زمانهـا و مکانهـای گوناگـون ،خالـی از
شـرایط فوقالذكـر در بـاب قـدرت بودهانـد و جز
در گوشـههایی از تاریـخ ،آن هـم نـه بـه صورت
كامـل و بـا هماهنگـی رأس و اركان حكومـت،
بلكه بـه صورت ناقص ،حاكمان صاحب شـرایط
بـه چشـم نمیخـورد و در بهترین حالـت پس از
 1400سـال ،انقلاب امـام خمینی(قدسسـره)
شـكل گرفـت كـه بـه دلیـل كمبـود بازوهـای
توانمنـد معتقد بـه حكومت االهی ،امروزه شـاهد
حاكمیـت لیبرالیسـم بـه اسـم اسلام در اركان
حكومـت اعـم از تقنین ،اجـرا و نظارت و در سـه
جهـت سیاسـت ،اقتصـاد و فرهنگ هسـتیم.
با توجه به محدودیت مسـیر نخسـت كه البته در
صورت امكان بهترین مسـیر اسـت ،مسیر دومی
در منش سیاسـی اسلام ترسیم شـده كه بار آن
بـه دوش مـردم و مسـؤولیت نظـارت اجتماعـی
بـر عهـده حاكمـان و مسـؤوالن اسـت .در ایـن
مسـیر ،مردم چشـم بینای شریعت میشـوند و با
دقـت كامل عملكرد مسـؤوالن را نقد و بررسـی
میکننـد تـا از اصول شـریعت در ابعـاد گوناگون
سیاسـی ،اجتماعی ،اقتصـادی و فرهنگی تخطی
نكننـد و هرگاه تخطی صورت گیـرد ،در برابر آن
ی بازگردانند.
بایسـتند و حكومـت را به ریل اصلـ 
نظریـه نظـارت اجتماعـی از آن جـا كـه منافـع

نامشـروع كارگـزاران را بـه مخاطـره میانـدازد،
در طـول تاریـخ بـا مخالفتهایـی روبـهرو بـوده
اسـت و حاكمان با توجیههای گوناگـون برای به
حاشـیهراندن ایـن نظـارت کوشـیدهاند .گاه چون
وهابیـت بـا توجیـه لـزوم اطاعـت از اولیاالمـر
سـتانده و زمانـی بـا ادعای

ایـن حـق را از مـردم
نجاسـت سیاسـت و طاغوت بودن حكومتهای
پیـش از ظهـور ،چنیـن القـا کردهانـد كـه مـردم
هیـچ تكلیفـی دربـاره حاكمـان در عصـر غیبت
ندارنـد .افزون بـر مخالفتهای نظـری ،حاكمان
و كارگـزاران بـرای دورکـردن جامعـه از ایـن
نظـارت ،بـه خدعههـای گوناگـون پنـاه میبرند.
بـرای نمونه ،پیرامون مسـائل بـیارزش جنجال
بـه پـا میكنند تـا جامعه از مسـائل مهـم غافل
شـود و بـه گفته عزیـزی «از كنسـرت میگویند
تـا كرسـنت فرامـوش شـود» و یـا ذهنهـا را به
لهویاتی مشـغول میكننـد تا توان اندیشـیدن در
امـور مختلـف را از جامعـه بگیرنـد؛ یـك قرمز و
آبـی ،یـك دربی و حـب و بغضهـای كاذبی كه
بسـتری برای فرار كارگـزاران از نظارت اجتماعی
است.
نظـارت بـر زمامـداران؛ هم حـق و هم
تكلیـف مردم
نظـارت اجتماعـی از سـویی حـق مـردم اسـت؛
یعنـی آنها مجـاز به این نظارت هسـتند چرا كه
خـدا اختیار هیـچ گروهی را بدون قید و شـرط در
اختیـار فـرد یا گروهـی دیگر قـرار نـداده و حتی
بـرای اولیاالمـر نیـز چهارچـوب قرآن ،سـ ّنت و
شـرع مقـدس را در نظـر گرفتـه اسـت .از این رو
مـردم مجـاز بـه نظـارت بـر حاكمان هسـتند تا
از چهارچـوب قانـون تخطـی نكننـد و جامعـه را
بـه قهقرا نبرنـد .از منظر منش سیاسـی اسلام،
مـردم هـم در شـکلگیری حكومـت و انقلاب
نقشآفریننـد و هـم در اسـتمرار آن؛ بنابرایـن
حـق دارنـد بـرآنچـه برایـش هزینـه دادهانـد
نظـارت كننـد و مگـر نـه اینکـه یكـی از وجوه
افتـراق مردمسـاالری دینـی با لیبرالدمكراسـی
این اسـت كـه در لیبرالدمكراسـی مـردم در بدو
كار مهـم هسـتند اما حاكمـان در ادامـه ،آنها را
بـه بایگانـی میفرسـتند امـا در مردمسـاالری
دینـی ،مـردم هـم در آغـاز و هـم در ادامـه حـق
نظـارت و بررسـی دارنـد .از سـویی دیگـر ،ایـن
نظـارت اجتماعی تكلیـف مردم دربرابـر حاكمان
اسـت؛ یعنـی مـردم افـزون بر ایـن كه مجـاز به
نظارتنـد ،موظـف بـه نظـارت نیـز هسـتند و در
صـورت کوتاهی در این باره معاقـب خواهند بود؛

حاكـم اسلامی نصیحـت را مغتنم
میشـمارد و در مقابل آن برآشـفته
نمیشـود و ناصحـان خـود را بـه
بـاد فحـش و فضیحت نمیگیـرد و
برچسـبهایی چـون بزدل ،ترسـو،
بیشناسـنامه و بیسـواد را نثـار
آنهـا نمیكند ،كـه اگـر چنین كند
بایسـتی بـه او تذکـر داد .حتی اگر
تنفیـذ از جانـب امـام معصـوم
داشـته باشـد؛ زیرا تمـام تنقیذها
خـواه در زمـان امـام معصـوم
و خـواه در زمـان غیبـت ایشـان
مشـروط بـه رعایت حدود شـرعی
اسـت و در صورتـی كـه از آن حدود
تخطـی شـود ولـی امـر مسـلمین
میتوانـد در مـورد حکم تنفیذ خود
بـرای كارگـزار تجدیـد نظـر کند.
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همچنانكـه «مظلـوم ،شـریك جـرم ظالم اسـت»
یعنی كسـی حـق نـدارد با سـكوت خود بـه ظلمی
كه به او روا داشـته شـده كمك كنـد .این نکته ،هم
از جنبـه حـق و هـم از جنبـه تكلیـف در جایجـای
سـیره سیاسـی اهل بیت مورد توجه بوده اسـت.
امیرمؤمنـان ،نویسـنده برتریـن منشـور حكومتـی
تاریـخ 2،در دسـتگاه نظارتـی خـود سـازمانی بـه
نـام والیـة المظالـم دارد كـه راه ارتباطـی مـردم با
حاكمیـت بـرای گـزارشدادن ظلـم تخلـف والیان
در حـق مـردم اسـت .آن حضـرت بارهـا و بارهـا
بهصراحـت از مـردم میخواهـد تـا تخلفـات والیان
را بـه او گزارش دهند .ایشـان در نامهای كه هنگام
اعـزام ابنعباس بـرای زمامداری بصره مینویسـد،
بـه صراحـت از مـردم میخواهـد تا چشـم ناظر او
باشـند و تخلفـات كارگـزاران را گـزارش کننـد تـا
مبـادا ظلمی بر كسـی روا داشـته و یـا از بیتالمال
كیسـهای بـرای خـود بدوزند؛ در آن نگاشـته چنین
مرقـوم فرمودهانـد:
ای مـردم! مـن ابنعباس را جانشـین خـود در میان
شـما قـرار دادم .پس مادامی که مطیع خدا و رسـول
اوسـت به حرفـش گوش داده ،امـرش را فرمان برید
و اگـر بدعتـی در دیـن بنـا نهاد و یـا پایـش از جاده
حـق لغزید ،بـه من اطالع دهید تـا عزلش کنم .من
او را بـه امیـد آن کـه عفیف متقی و پرهیزکار باشـد
3
منصـوب کـردم .خداوند ما و شـما را بیامرزد.
ایـن امـر امـام به مـردم بصـره نشـان میدهـد كه
مـردم در خصوص حاكمان و سلامت عملكرد آنان
وظیفـهای دارند كه در صـورت كوتاهی در آن ،پیش
از گرفتارشـدن بـه عـذاب اخـروی به بلای دنیایی
گرفتار میشـوند.
جالـب ایـن اسـت كـه توجـه امیرالمؤمنیـن بـه
گزارشهـای مردمـی به حدی بوده كـه گاه به عزل
و یـا جلـب و صدور حكـم میانجامیده اسـت؛ برای
نمونـه در ماجـرای ابنهرمـه كـه مسـؤول و ناظـر
بـازار اهـواز بـوده ،گزارشهـای مردمـی و تفحـص
از صحـت و سـقم گزارشهـا ،ایشـان را بـه صـدور
حكمـی سـنگین در خصـوص وی میرسـاند كه به
اسـتناد آن والـی اهواز به شـدیدترین وضع ابنهرمه
را بازداشـت و مجـازات میکنـد تا امنیـت اقتصادی
4
به بـازار اهواز بازگـردد.
امیرمؤمنـان با توجه به جایـگاه نظارت اجتماعی
در سیاسـتورزی اسلامی ،دریافـت گزارشهـا را
بـرای خـود الـزامآور میدیـد و هـر گاه بـه صحـت
گـزارش یقیـن پیـدا میکرد،آنگونـه كـه شایسـته
حاكمان اسالمیسـت بـا تخلف برخـورد میفرمود؛
حتـی اگـر یك طـرف والی شـهر و در طـرف دیگر
عجـوزهای ضعیفـه باشـد .ایـن برخورد علـی را

میتـوان در داسـتان سـوده از زنـان صـدر اسلام
مشـاهده کـرد كـه شـكایت یكـی از كارگـزاران
علـی را نـزد ایشـان بـرد .سـوده میگویـد:
وقتـى از ظلـم مامـور علـى بـه او شـكایت
بـردم و گـزارش دادم ،حضـرت بىدرنـگ بـر
روى قطعهپوسـتى خطـاب بـه آن حاكـم چنیـن
نوشت:
وقتـى نامه را خواندى ،آنچـه از كار ما (ماموریت) در
ت حفظ كن تا كسـى به سـراغت آید
دسـت تو اسـ 
5
و آنهـا را از تـو تحویل بگیرد.
مـردم بـرای عمـل به ایـن وظیفـه باید مراحلـی را
طـی كننـد كـه از نصیحت تـا بر كنـاری را شـامل
میشـود.
نصیحت حاكمان
پـس از نظـارت و مشخصشـدن تخلف ،نخسـتین
اقـدام مـردم در برابر حاكمان ،نصیحت و خیرخواهی
اسـت .از آنجـا كه حاكمان در مظـان خطا و لغزش
هسـتند در طلیعه خطا امكان عدمتعمد بسـیار است؛
از ایـن رو نباید وارد فضای تنش شـد بلکه بایسـتی
بـا زبـان نرم سـخن گفـت .در ایـن مرحله مـردم و
نخبـگان از در خیرخواهی به نصیحـت میپردازند و
اشـتباههای كارگـزاران و پیامدهای عملكـرد آنان را
به ایشـان گوشـزد میکنند .آن كارگـزار اگر فرعون
هم باشـد ،این نخسـتین مرحلـه را بایسـتی برایش
در نظـر گرفـت؛ چنانكـه خـدا دربـاره فرعـون بـه
حضرت موسـی دسـتور داد:
ـب اإِلَـى ف ِْر َعـ ْو َن إِنَّـ ُه َطغَـى َفق َ
ُـول لَ ُه َقـ ْو ًل لَّ ِّی ًنا
ا ْذ َه َ
6
ل َّ َعلَّ ُـه َی َت َذ َّك ُر أَ ْو َیخْ شَ ـى.
بـه سـوی فرعـون بروید که طغیـان کرده اسـت،اما
بـه نرمـی سـخن گویید شـاید متذکر شـود و یـا از
خداوند بترسـد .
امـام راحل نیز در گام نخسـت ،شـاه را نصیحت
کرد و کوشـید تا وی به اشـتباههای عمیقش متوجه
سـازد؛ حتـی در تندتریـن سـخنرانی خـود در خرداد
 1342از در نصیحـت درآمـد و فرمود:
آقـا! مـن به شـما نصیحت میکنـم؛ ای آقای شـاه!
ای جنـاب شـاه! مـن به تو نصیحت میکنم؛ دسـت
بـردار از ایـن کارهـا .آقا! اغفـال دارند میکننـد تو را،
مـن میل ندارم که یـک روز اگر بخواهنـد تو بروی؛
همـه شـکر کننـد ....اگر دیکتـه میدهند دسـتت و
میگوینـد بخـوان ،در اطرافـش فکـر کن ،نصیحت
مرا بشنو....
در متـون روایـی نیز بابی با عنـوان «النصیحة الئمة
المسـلمین» وجـود دارد كـه بـه مؤمنـان سـفارش
میكنـد بـا كارگـزاران از در خیرخواهـی و نصیحت
وارد شـوند و امیرمؤمنـان ایـن خیرخواهـی و

نصیحـت را حق كارگـزاران بر گـردن مردم دانسـته ،میفرماید:
و اما حق من بر شـما این اسـت که :به بیعت وفادار باشـید و در
نهـان و آشـکار ،حق نصيحـت و خیرخواهی ادا کنید ،چون شـما
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را بخوانـم ،اجابت کنید و چون فرمـان دهم بپذیرید.
در منـش سیاسـی اسلام؛ حاكـم ،گمارده مـردم اسـت و چون
تمكیـن مردم به او قدرت داده اسـت باید در قبـال این واگذاری
قدرت احسـاس مسـؤولیت کننـد و زبان به نصیحت بگشـایند؛
حاكمـان نیـز موظف هسـتند این نصیحـت را بپذیرنـد و اگر بر
مـدار حـق بود در مقابل آن واكنش مناسـب نشـان دهند .حاكم
اسلامی نصیحت را مغتنم میشـمارد و در مقابل آن برآشـفته
نمیشـود و ناصحـان خود را به بـاد فحش و فضیحت نمیگیرد
و برچسـبهایی چون بزدل ،ترسـو ،بیشناسـنامه و بیسـواد را
نثـار آنهـا نمیكند ،كه اگر چنین كند بایسـتی بـه او تذکر داد.
حتی اگر تنفیذ از جانب امام معصوم داشـته باشـد؛ زیرا تمام
تنقیذهـا خـواه در زمان امام معصـوم و خـواه در زمان غیبت
ایشـان مشـروط به رعایت حدود شرعی اسـت و در صورتی كه
از آن حـدود تخطـی شـود ولی امر مسـلمین میتوانـد در مورد
حکـم تنفیذ خود بـرای كارگزار تجدیـد نظر کند.
اعتراضهای مدنی
گام دومـی پـس از نصیحـت ،اعتـراض بـه شـیوه عملكـرد
كارگـزاران اسـت .مـردم بـه همـان دلیلـی كـه موظـف بـه
نصیحـت هسـتند ،چنانچه كارگـزاران به وظایـف خود عمل
نكردنـد بایـد وارد فضـای اعتـراض شـوند و بـا مطالبههـای
صریـح و بـدون مالحظـه بخواهنـد جلـوی فسـاد و اسـتبداد
گرفتـه شـود .البتـه اعتـراض باید به شـیوه صحیـح و منطبق
بـر شـرع انجـام شـود .بـرای نمونه ،نظـام بانكی یك كشـور
بـه ربـای صریح آلوده شـده اسـت و مـردم ،نخبـگان و حتی
مراجـع تقلیـد سالهاسـت كـه دربـاره آن تذكـر میدهنـد و
نصیحـت میكننـد امـا سـود بـاالی بانكهـا از ربـا مانـع از
برچیده شـدن آن شـده اسـت .در این جـا باید فضـای مبارزه
و اعتـراض شـكل گیـرد و از همـان دری كـه فسـاد صـورت
پذیرفتـه اسـت بـا آن مقابله شـود از بـاب نمونـه ،در صورتی
كـه بانكها سیسـتم ربـوی را تغییر ندادند مردم سـرمایههای
خـود را از بانكهـا خـارج كننـد تـا بانـك ناچـار از كرنش در
برابـر مـردم و برچیـدن سیسـتم ربـوی شـود .همین مثـال را
میتـوان به بـورس ،صدا و سـیما ،دسـتگاههای فرهنگی و...
تعمیـم داد .ایـن بهواقـع همان بنـد میم وصیتنامـه امام راحل
اسـت كـه میفرماید:
«اکنـون وصیـت مـن بـه مجلس شـورای اسلامی در حـال و
آینـده و رئیسجمهـور و رؤسـای جمهـور مابعـد و بـه شـورای
نگهبـان و شـورای قضایـی و دولـت در هـر زمان ،آن اسـت که
نگذارنـد ایـن دسـتگاههای خبـری و مطبوعـات و مجلههـا از
اسلام و مصالح کشـور منحـرف شـوند .و باید همـه بدانیم که
آزادی به شـکل غربی آن ،که موجب تباهـی جوانان و دختران و
پسـران میشـود ،از نظر اسلام و عقل محکوم است .و تبلیغات
و مقـاالت و سـخنرانیها و کتـب و مجلات برخلاف اسلام

و عفـت عمومـی و مصالـح کشـور حـرام اسـت .و بر همـه ما و
همه مسـلمانان جلوگیری از آنهـا واجب اسـت .و از آزادیهای
مخـرب بایـد جلوگیـری شـود .و از آنچه در نظر شـرع حـرام و
ّ
آنچه برخالف مسـیر ملت و کشـور اسالمی و مخالف با حیثیت
جمهـوری اسلامی اسـت به طـور قاطع اگـر جلوگیری نشـود،
همـه مسـؤول میباشـند و مـردم و جوانـان حزباللهـی اگـر
برخـورد بـه یکی از امـور مذکور نمودند به دسـتگاههای مربوطه
رجـوع کننـد و اگـر آنـان کوتاهـی نمودنـد ،خودشـان مکلف به
جلوگیری هسـتند»...
ب هواقـع امـام راحـل مـردم را در مبـارزه با فسـاد ،آتش بـه اختیار
کردهانـد تـا هیچ كارگزاری نتواند برای خود حاشـیه امن درسـت
كند.
بركناری
سـومین گام پس از نصیحت و اعتراض ،بركناری اسـت كه اگر در
بدنه باشـد عنوان بركناری بر آن صدق میكند و اگر فسـاد فراگیر
شـده باشـد عنوان براندازی شایستهتر اسـت .اگر كارگزار حكومت
اسلامی گـوش شـنوای نصیحت نداشـته باشـد و نیـز حاضر به
كرنش دربرابر اعتراضهای مردمی نباشـد ،مردم موظف هسـتند
بـرای پاكشـدن مصـادر حكومـت اسلامی از لوث فسـاد ،برای
بركنـاری او قیـام كنند كه امام راحـل از آن روز به یوماهلل تعبیر
كرده و خطـاب به مسـؤوالن فرمودهاند:
بترسـید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شـما چیست،
و یک انفجار حاصل بشـود .از آن روز بترسـید که ممکن اسـت
یکـی از «ایـاماهلل»  -خدای نخواسـته -باز پیدا بشـود .و آن روز
دیگر قضیه این نیسـت کـه برگردیم به  ۲۲بهمـن .قضیه [این]
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اسـت که فاتحـه همه مـا را میخوانند!
ایـن سـه گام ،وظیفـه مـردم را در نظارت بر حاكمان مشـخص
میكنـد كـه اگـر ایـن نظـارت محقـق شـود فسـاد از دسـتگاه
حكومـت برچیـده خواهد شـد.
ـر ٍب َو َل
أَ َل َو إِ َّن لَ ُك ْـم ِع ْنـدِي أَ َّل أَ ْح َت ِجـ َز ُدون َُك ْم سِ ّ
ـراً إِ َّل فِي َح ْ
ـم َح ّق ًا َع ْن َم َحلِّ ِه
ـم أَ ْمراً إِ َّل فِي ُح ْك ٍ
ـم َو َل ُأ َؤ ِّخ َر لَ ُك ْ
أَ ْطـ ِو َي ُدون َُك ْ
ون َمق َْطعِـ ِه َو أَ ْن ت َُكونُوا ِع ْندِي ...
َو َل أَق َِـف بِـ ِه ُد َ
پينوشتها
كان مِن ال ُفقَها ِء صائنا لنفسِ ـ ِه حافِظا ل ِدینِ ِه
 .1اإلمـا ُم العسـكری  فَأ ّما َمـن َ
ـدو ُه؛ االحتجـاج  ،ج2
ُمخال ِفـا علـى َهـوا ُه ُمطِ یعـا ألمـ ِر َمـوال ُه فلِل َعـوا ِّم أن ی َقلِّ ُ
ص 510ح .337
 .2منشور حكومتداری یا همان نامه امیرمؤمنان به مالك اشتر.
ـم ُعوا لَ ُه َو
ـن الْ َع َّب ِ
ـر الن ِ
ـم َع ْب َد اهللِ بْ َ
اس ف ْ
َاس َ
َّـاس َق ِد ْاسـ َتخْ لَف ُْت َعلَ ْی ُک ْ
َ .3یـا َم َعاشِ َ
أَطِ ی ُعـوا أَ ْم َر ُه َما أَ َط َاع ا َ
هلل َو َر ُسـولَ ُه َفإِ ْن أَ ْح َد َث ف ُ
ـم أَ ْو َزاغَ َع ِن الْ َحقِّ ف ََأ ْعل ُِمون ِی
ِیک ْ
ـم إِ َّل َو
ـم َفإِنِّـی أَ ْر ُجـو أَ ْن أَ ِج َد ُه َعفِیف ًا تَق ِّی ًا َو ِرعـ ًا َو إِنِّی لَ ْم ُأ َول ِّ ِه َعلَ ْی ُک ْ
أَ ْع ِزلْـ ُه َع ْن ُک ْ
ِـک ب ِ ِه َغف ََر ا ُ
ـن َذل َ
هلل لَ َنا َو لَ ُک ْم ،شـیخ مفیـد ،الجمل ،ص420
أَنَـا أَ ُظ ُّ
 .4دعائم االسالم ،ج  ،2ص532
 .5بحاراالنوار،ج ،4ص .144
 .6طه43 ،و 44
إلجابَ ِة
َ .7و أ ّمـا َحقّـی َعلَ ْی ُکم؛ فَالْ َوفاء ب ِالْ َب ْی َعةِ ،والنّصِ یح ُة فِی الْ َمشْ ـ َهد والْ َمغ ِ
ِیب وا ِ
ِیـن أ ْد ُعوکم،و َ ّ
حیـن آ ُم ُر ُک ْم نهجالبالغه،خطبه.34
الطا َع ُة َ
ح َ
 .8صحیفه نور ،ج  ،۱۴ص۳۸۰
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سیاسـت مدن و اندیشـه سیاسـی از سـیالترین اندیشـههای طول تاریخ اسـت بهگونهای كه در قوطی
عطـاری آن همـ ه چیـز یافـت میشـود و گاه تناقـض به حدی میرسـد كـه اندیشـهوران از جمعكردن
تمـام ایـن اندیشـهها در دایـره یـك موضوع ناتـوان میماننـد و جذابتر آنكه این اندیشـهها افـرادی را
از صنـوف مختلـف در درون خـود جمـع كرده اسـت كه خود این اختلاف صنوف كار جریانشناسـی را
بسـی مشـكلتر میكند.
در میـان ایـن جریانهـا گاه اصلی از یك تفكـر و یا جریان خاص و یا كل آن تفكـر و جریان ،مورد نقد و
هجمه سیاسـتورزان و صاحبان كرسـی نقد قرار میگیرد؛ حال آنكه بسـیاری از همین نقادان در مقام
عمـل از همیـن اصول نقدشـده در مقام نظر اسـتفاده میكننـد و در مواردی گوی سـبقت را از معتقدان و
حتـی مبدعان این اصـول میربایند.
اصول سیاسـتورزی نیکولو ماکیاولی ،فیلسـوف و سیاسـتمدار ایتالیایی ،از جمله همین اصول است كه
بهطـور معمول سیاسـتمداران و بهویژه سیاسـیون مسـلمان آن را مـورد نقد قرار دادهاند .چكیده فلسـفه
سیاسـی ماكیاولـی این اسـت كه هدف ،وسـیله را توجیـه میكند و بر همین اسـاس هر عملـی را برای
حاكمـان و پادشـاهان مجـاز میشـمرد .این اصل بخصـوص از طرف سیاسـتورزان مسـلمان و بهویژه
تفكـر فقهمحـور چنـان مـورد نقد قرار گرفته اسـت كـه بطلان آن جزو بدیهیات شـمرده میشـود؛ اما
كمـی مطالعـه مـا را به جریانـی در دل روحانیت كه از نقادان این تفكر هسـتند میرسـاند كـه در عرصه
نظـر بـا ایـن اصل مخالفـت میكنند امـا در عمل جز بـه این اصل قائل نیسـتند و عمـل نمیكنند.
اندیشـه ماكیاولیسـتی در میان حاكمان و سیاسـتمداران قرون گذشـته ریشـ هدار بوده اما جریانشناسـی
معاصـر آن را در میـان روحانیـان میتـوان از دوره مشـروطه به روشـنی مورد بررسـی قـرار داد.
ماكیاولهـای معمـم را میتـوان از شـدت تغییـر مواضع آنها در گسـتره تاریـخ معاصر پیدا کـرد .برای
نمونه ،شـخصیتی چون سیدحسـن تق 
یزاده از جمله این افراد اسـت .وی در طول حیات علمی و سیاسی
خـود از روحانیـت تـا ضدیـت با روحانیـت را تجربه كرده اسـت .تقـ 
یزاده ابتـدا به فراگیری علـوم دینی
میپـردازد و در فقـه و اصـول از محضـر علمـای تبریز اسـتفاده میكنـد امـا در اوان جوانی بـا رویآوری
بـه یادگیـری زبان فرانسـه و علوم جدید با مجامع روشـنفكری آشـنا میشـود و آرامآرام زمینه نقد مبانی
یزاده را میتـوان از مر ّوجان تفكر میرزاملكمخـان و همفكرانش
دینـی در ذهـن او شـكل میگیرد1؛ تقـ 
دانسـت؛ ایـن افـكار چنـان در او تاثیـر گذاشـت كـه خـود را بـه ترویـج سـازمانی آن موظف دیـد و به
همـراه جمعی ازجمله محمدعلی تربیت ،میرزاسیدحسـینخان عدالت و یوسـف اعتصامی ملقب به
اعتصامالملک(پدر پروین اعتصامی) اقدام به تاسـیس مدرسـه تربیت کرد ولی به دلیل شكسـت
در تاسـیس آن بـه احـداث كتابفروشـی تربیت اقـدام کرد تـا از این دریچه در راسـتای چیزی
یزاده
كـه او آن را آزادیخواهـی و ملیگرایـی مینامیـد اقدام کنـد 2.تا این جا سیدحسـن تق 
فرزند سـیدتقی ،درسخوانده حوزههای علمیه تبریز و شـاگرد علمای بنام آن دیار ،موضع
یزاده پس از یك دوره یكسـاله سـیر
خـود را از نـگاه دینـی بـه نگاه ملی تغییـر داد .تق 
و سـیاحت در بلاد مختلـف به تبریز بازگشـت و پـس از پیروزی انقالب مشـروطه
از طـرف اصنـاف تبریـز بـه مجلـس راه یافت؛ ایـن دوره را میتـوان نقطه عطف
زندگـی او دانسـت .در ایـن دوره او با نطقهای طوفانی توانسـت نظر مجامع
و شـخصیتهای مختلـف را بـه خود جلب كند و خـود را به عنوان یك
آزادیخواه ضد اسـتبداد در میان مردم معرفی کند .شـهرت او و
توانمندیهایش در كار سیاسـت باعث شد تا شخصیتش
انقالبیتـر از آنچه بود نشـان داده شـود .همین نطقها
او را مغضـوب محمدعلیشـاه كـرد ،تـا آنجـا كه مجبور
شـد بـرای فـرار از غضب شـاه ،ایـران را ترك كنـد و بـرای مدتی از
فضای سیاسـی ایران دور شـود؛ اما پس از آن و در تیرماه  1228با
تسـخیر تهران توسـط انقالبیـون او دوباره به تهـران آمد و پس
از تشـكیل مجلـس به عضویت این مجلس در آمـد .این دوره
دورهای بـود كـه او بیشترین مخالفتها را با عقاید روحانیت
یزاده روحانی مخالف اسـتعمار به شـخصی
داشـت 3و از تق 
ضدروحانیـت و غـربزده تبدیـل شـد ،تـا آن جـا كـه در

یداشـت كه «ایـران باید ظاهراً و باطن ًا و جسـم ًا
نطقهـای خود علنی اظهار م 
و روحـ ًا فرنگیمـآب شـود و بـس» .خدمـات او به غربگرایی و بیگانهپرسـتی
در حـدی بـود كه مصدق بعدها درباره او گفت« :شـاید مادر روزگار نزاید کسـی
را کـه بـه بیگانه چنین خدمتی کند ».همین مواضع ضددینی و منش فاسـد او
باعـث شـد تا مراجع وقـت ،مرحوم آیتاهلل شـیخعبداهلل مازندرانـی و نیز آخوند
خراسـانی ،در مقابـل او موضـع بگیرنـد و در حكمی از مجلـس بخواهند تا وی
یزاده باعث شـد در
را از مجلـس عـزل و اخـراج کننـد .حـس قدرتطلبی تقـ 
برنامـهای طراحی شـده و به واسـطه محمدعلی تربیت دسـت به قتـل آیتاهلل
بهبهانـی بزنـد و ایـن مزیـد برعلـت مخالفـت جریانهـای مختلف با او شـد.
یزاده بـه این جا نیـز خالصه نشـد .او با آن كه نطقهای آتشـینی
تذبـذب تقـ 
در حمایـت از حكومـت قاجـار مینمـود و حتـی در رایگیری آبـان ۱۳۰۴جزو
مخالفـان خلع احمدشـاه از سـلطنت بـود امـا بالفاصله با قدرتگیـری پهلوی
تغییـر جهـت داد و به حمایـت از رضاخان پرداخـت و در حكومت او به مناصب
باالیـی چون حکومت(اسـتانداری) ،وزیرمختاری ،سـفارت و وزارت رسـید و در
برنامههـای اصالحـات رضاشـاه از همـکاران نزدیـک او بـود .پذیرش مناصب
عالیـه در حكومـت پهلـوی ،تقـ 
یزادهای را كه روزگاری اسـطوره مبـارزه بود به
عنـوان عنصری وابسـته مطرح کرد كه دیگر جایـی در مجامع انقالبیون دینی
و غیردینی نداشـت و ب هواقع حیات سیاسـی تق 
یزاده به نانخوری اربابان قدرت
منتهی شد.
یزاده خبـر از یك اصل
همانگونـه كـه گذشـت ،زندگـی پرتغییر زندگـی تقـ 
مـ 
یداد و آن ایـن كـه او بـرای ماندن در قدرت از هیچ وسـیلهای نمیگذشـت
و اگـر چـه در بیـان از پیـروی از قانـون و منطـق دم مـیزد امـا در عمـل برای
اهدافـش هـر وسـیلهای را توجیـه میکرد.
از دیگـر خصوصیاتـی كه به واسـطه آن میتـوان جریـان ماكیاولهای معمم
را در قشـر روحانیـت ردیابـی کـرد ،مخالفـت بـا مبانـی دینـی و ارزشهـای
اسالمیسـت كـه درباره تقـ 
یزاده به آن اشـاره كردیم .با همین معیـار میتوان
احمـد كسـروی را یكی دیگـر از این ماكیاولهای معمم دانسـت .او كه ابتدا در
مدرسـه طالبیـه تبریز در سـلك روحانیت وارد شـده بود پس از مدتـی به افكار
روشـنفكرمآبانه روی آورد و از سـلك روحانیت خارج شد و پس از مدتی به انكار
مبانـی دینی رسـید و حتی پـا را از این فراتر گذاشـته ،خواهان این میشـود که
اول دیمـاه را در تقویـم بـه نام روز بهروز بنمایند و در آن كتب دینی كه او كتب
خرافی مینامید به آتش بكشـند؛ او میگوید« :من آشـکارا میگویم بسـیاری
از کتابهایـی کـه نـزد دیگـران ارجمنـد اسـت ،مـا آن را بـه آتـش میاندازیم
اینـک کتابهـای روی میز چیده شــده ،در مــیان آنها گلسـتان و بوسـتان
سـعدی ،دیـوا ن حافـظ و مفاتیحالجنـان و ماننـد اینها هسـت و همـه اینها
در خـور آتش اسـت 4».ب هواقع نوعی داعشيسـم اعتقـادی را در افكار كسـروی
میتـوان مشـاهده کرد.
كسـروی معتقد بود دین توان اداره جامعه را ندارد؛ حسـن امین به نقل از یکی
از حاضـران در جلسـات احمـد کسـروی ،مینویسـد كـه او بـه طعنه میگفت
«مـا یـک حکومت بـه آخوندها بدهکاریم .یعنی باید قدرت سیاسـی به دسـت
روحانیـون بیفتـد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شـعائر خرافهآمیز در قالب تشـیع
صفـوی برکنـد 5».او همهچیـز را بیپـروا به بـاد انتقاد میگرفت و هیچكـدام از
مقدسـات از زبـان تنـد او در امان نبودند .وی در جایی مینویسـد:
ت در کیش شـیعی چه
یدانیـد کـه داسـتان والیـت یـا حکومـ 
شـما نیـک م 
ت از آن امــام اســت و چون او ناپیداست،
عنوانیدارد .از روی آن کیش ،حکوم 
ن
فقیهان یا مجتهدان جانشـینان اویند که حکومت از آن ایشـا ن است .ب ه همی 

عنـوانّ ،
یدارند ،زمینهای
ملیان سـهم امام میگیرنـد ،در کار صغیر دسـت م 
ک یـا بیمالک را میفروشـند .به همین عــنوان دولتهای جائر
مجهولالمالـ 
ن در آن حکومتها را
ی رفتـ 
یداننـد و مالیـات دادن و بـه سـرباز 
را غــاصب م 
6
حرام میشـمارند.
یزاده بلكـه بسـیاری دیگـر از كسـانی كـه هـدف را
نـه تنهـا كسـروی و تقـ 
یداننـد ،حـدود شـرع و اصـول دیـن را مـورد نقـد قرار
توجیهكننـده وسـیله م 
میدهنـد.
یكـی دیگـر از خصوصیـات ایـن جریان ،وابسـتگی بـه جریانهـای غیردینی
بـود كـه به سـبب این وابسـتگی و بـه درخواسـت اربابـان خود هـر حركتی را
یدادنـد حتی اگر اعدام بزرگان شـریعت بود .برای نمونه ،شـیخابراهیم
انجـام م 
زنجانـی كـه درسخوانـده نجف و شـاگرد بزرگانی چون آخوند خراسـانی بود و
بـه حكم او شـیخفضلاهلل نـوری به دار آویخته شـد ،از اعضای علنی لژ بیداری
از لژهـای فعـال فرماسـونرها در ایران بود و بـه جای آن كه از قرآن و شـریعت
7
دسـتور بگیرد ،فرامین خـود را از لـژ میگرفت.
زنجانـی نیـز چـون دیگر ماكیاولهـای معمم در اواخـر عمر خـود از آموزههای
دینی بخصوص معارف شـیعی دور شـد و به عقاید وهابیت گرایش یافت؛ او در
مسـاله امامت قائل به این شـد كه اختالفی در كار نبوده و این همه اختالفها
حاصـل زیادهخواهـی بزرگان طرفین اسـت؛ همچنیـن مـردم را از زیارت نهی
میكـرد و میگفـت لعـن و دعـا به حال ایـن مردهها تاثیری ندارد و یا با لسـان
تمسـخر میگفت :شـما بیكارید كـه میروید این طلا و نقرهها را میبوسـید!
حـس قدرتطلبی در زنجانی آنقدر قوی شـده بود كه از همهچیـز در راه بقای
در قدرت گذشـت اما آخراالمر در انزوای مطلق درگذشـت.
ایـن جریـان پـس از انقالب اسلامی نیـز ادامه یافـت و قدرتطلبـی در میان
طائفـهای از روحانیـت باعـث شـد تا بـه هر كاری دسـت بزنند.
پـس از انقلاب و بـا روی كار آمـدن جریاني با تفكـرات سـرمای هداری ،واژهای
معادل برای تفكر ماكیاولیسـتی ابداع شـد :و آن واژه عملگرایی بود عملگراها
معتقـد بودند كه بایسـتی بـا واقعیت موجود كنار آمـد و از این رهگـذر به هدف
نزدیـك شـد .توجیـه اختالس و رشـوهگیری و تمسـخر تفكر زهد ،و تشـویق
بـه دنیاطلبـی از ثمـرات جریان عملگرایی بود .این جریان متاسـفانه در بسـتر
جمهوری اسلامی روزبهروز قدرتمندتر شـدند ،چنانكه در برخی مقاطع پیوند
آنهـا بـا جریانهایی چون منافقین ماهیت ماكیاولیسـتی این جریـان را برمال
میسـازد .ایـن جریان در راه رسـیدن بـه قدرت و بقـای آن ،راضی به حمایت از
كانونهای جنایت شـدند و با جنایتكارانی كه دستشـان تا مرفق در خون ملت
ایران بوده اسـت ،همصدا شـدند.
بررسـی جریانهای ماكیاولیسـت دینی از آنرو مهم اسـت كه با توجیهات این
جریـان ،آرامآرام حقیقتـی از دین باقی نخواهد ماند و دیگر كسـی برای عمل به
مر اسلام قیام نخواهد کرد.
ّ
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اخالق در مسلخ سياست

نقش اخالق در دولت یازدهم و نتیجهی آن در دولت دازدهم
علی اصغر سياحت هويدا

صفحههـای کتـاب را ورق مـیزدم و پلهپلـه همـراه با تاروپود تاریخ کشـورم
بـا آن همـراه بـودم؛ از گذشـتههای دور تا ایـن روزهایی که زندگـی برای هر
کسـی معنایـی ویژه یافته اسـت که نمیتـوان بـرای آن اسـتعارهای یافت تا
نشـان دهیـم که سرنوشـت چگونه رقم خورده اسـت.
امـا از گذشـته تـا کنون گفتهاند که بر چه مصدری سـوار هسـتی ،امروز همه
اهـل نهجالبالغه شـدهایم و در کوی و برزن رهزن تفسـیرگویی هسـتیم که
بر دسـتی روحالقوانین منتسـکیو و بر دسـت دیگر ارغنون ارسـطو داریم و با
آن تفسـیر نهجالبالغـه میگوییم اما بـه این فراز کـه میرسـیم « َو اهللِ لَ ِه َي
ِيـم َح ّق ًا أَ ْو أَ ْد َف َع بَاطِ ًل» 1معنایش آبی اسـت
أَ َح ُّ
ـي م ْ
ِـن إِ ْم َرت ُِك ْم إِ َّل أَ ْن ُأق َ
ـب إِلَ َّ

بـر پیکره گداختـه وجودمـان .امیرالمؤمنین چه بر دامنـه حکومت میدید
کـه میفرمـود بـه خـدا سـوگند اين كفـش نـزد مـن از فرمانروايى بر شـما
محبوبتـر اسـت مگر آن كه حقّـى را برپا سـازم يا باطلـى را براندازم؟
حـال بـا نگاهـی بـه سیاسـتها و رسـالتهای جمهـوری اسلامی متوجـه
میشـویم کـه ایـن روزهـا در حـال عقبگـردی فزاینـده بـه سـوی انحطاط
اخلاق هسـتیم .اين انحطاط ،بهگونـهای خود را در ادبيـات برخي دولتمردان
نشـان ميدهـد و دیـر نیسـت کـه بـه الگويـي در فرهنگ سياسـي مـا بدل
شـود .برخـورد برخـي دولتمـردان دولـت يازدهـم بـا منتقـدان و خطـاب
3
قـرار دادن آنـان بـا واژگانـي چـون تـازه بـه دوران رسـيدهها 2،تفرقهافكـن،

ف خوانـدن طـرح مسـکن مهر از سـوي وزيـر راه و بالتكليف دانسـتن آن و حاضر نشـدن برای این سـرمایه مانـده از مردم در دسـتان
مزخـر 
دولـت و كشـيدن میکروفـون از دسـت خبرنگار و بيشـعور خوانـدن فرماندار بدره اسـتان ایالم از سـوي وزير بهداشـت و اسـتفاده مدعيان
اصالحـات از واژگان ناشايسـت در برخـورد بـا منتقدان از باب مشـت نمونه خروار شایسـته واکاوی اسـت.
اینهـا در دولتـی رخ داده اسـت کـه خود را پرچمدار امید و اعتـدال در جامعه میپندارد و مخالفان را به تنـدروی ،پرخاش و مزدوری متهم
میکنـد ،تـا آنجا کـه دولتمردان دولت یازدهم مردم را تشـویق میکردند تا در انتخابـات ،به اعتدال و ادب و کرامت انسـانی رای بدهند!
بـا بـه دسـت آوردن رأي دوبـاره و اعلام نتیجه انتخابـات دوازدهم ،گویـا این بازی به پایان نرسـید؛ چراکـه رئیسجمهور برگزیده ،شـانزده
میلیـون مخالف خـود را تندرو و خشـونتطلب نامید!

تخريبگـر 4،دروغگـو 5،ترسـوها 6،بـزدل سياسـي 7،بـه جهنم برويـد 8،عصر
حجـري 9،بيشناسـنامه 10،خرابـكار11و  ...در حالـي صورت ميگيـرد كه هنوز
توصيههـاي اخالقـي امام خمينـي به سياسـتمداران و مـردم طنینانداز
اسـت و رهبـر معظـم انقالب همـواره بـر رعايت شـؤون گفتـاري و رفتاري
بهويـژه از سـوی زمامـداران تأكيـد ميكنند.
هنگامـی کـه از بـزرگ قومـی سـخن به میـان آوریـم ،اوضاع آن مشـخص
اسـت ،اما بـا نگاه کوتاه بـه رخدادهای كنوني و مشـاهده بداخالقيها بهويژه
در حـوزة سياسـت شـاید بیمانندتریـن شـیوه برخـورد بـا حتی خبرنـگاران
صداوسـیما را نـه پـس از انقلاب ،بلکـه بیـش از  50سـال گذشـته شـاهد
بودهایـم.
ف خواندن طرح مسـکن مهر از سـوي وزير راه و بالتكليف دانسـتن آن
مزخر 
و حاضر نشـدن برای این سـرمایه مانده از مردم در دسـتان دولت و كشـيدن
میکروفـون از دسـت خبرنگار و بيشـعور خوانـدن فرماندار بدره اسـتان ایالم
از سـوي وزير بهداشـت و اسـتفاده مدعيان اصالحات از واژگان ناشايسـت در
برخورد با منتقدان از باب مشـت نمونه خروار شایسـته واکاوی اسـت.
اینهـا در دولتـی رخ داده اسـت کـه خـود را پرچمدار امید و اعتـدال در جامعه
میپنـدارد و مخالفـان را بـه تنـدروی ،پرخـاش و مـزدوری متهـم میکند ،تا
آنجـا که دولتمـردان دولت یازدهم مردم را تشـویق میکردند تا در انتخابات،
به اعتـدال و ادب و کرامت انسـانی رای بدهند!
بـا بـه دسـت آوردن رأي دوبـاره و اعالم نتیجـه انتخابات دوازدهـم ،گویا این
بـازی به پایان نرسـید؛ چراکه رئیسجمهور برگزیده ،شـانزده میلیون مخالف
خـود را تندرو و خشـونتطلب نامید!
متهمكردن منتقدان به خشـونتطلبي در حالي اسـت كه عزتاهلل سـحابی،
از چهرههـای ملـی مذهبـی ،دربـاره یکـی ازپشـتیبانان دولتمـردان کنونـی
میگویـد( :در اواخـر دهـه  )60مـا بـه آقاي هاشـمي نامه اعتراضي نوشـتيم.
اعتـراض مـا به آقاي هاشـمي اين بود كه او ًال اوضاع اقتصادي كشـور بسـيار
خـراب اسـت .فقـر و اختالف طبقاتي بسـيار فاحش اسـت .دوم اين كه وضع
سياسـت خارجـي ما به گونهاي اسـت كه مـا در انزواي كامل قـرار گرفتهايم
و همـه دنيـا بـا ما مخالف هسـتند .در رابطـه با اين نامـه23 ،نفر را بازداشـت
كردنـد كه يكي از آنها من بودم ...بعد از دسـتگيريها ،در كميسـيون برنامه
و بودجـه مجلـس ،چنـد تـن از نمايندگانـي كـه مـرا ميشـناختند ،بـه آقاي

هاشـمي اعتـراض كردند كه چرا عزتاهلل سـحابي را گرفتي؟ آقاي هاشـمي
12
پاسـخ داده بـود« :رويش زياد شـده بود ،ميخواسـتيم رويـش را كم كنيم».
امـروزه شـاگردان مكتـب رئيـس دولـت سـازندگي هـم بـه دنبـال ايجـاد
محدوديـت بـراي منتقـدان خـود هسـتند و آنان را بـا واژگانی زشـت خطاب
ميكننـد .بـه نظر ميرسـد چنين ادبياتي از سـوي دولتمردان پیـش از اینكه
فرار از پاسـخگويي و جابجايي مسـائل فرعي با اصلي باشـد ،حركتي در مسير
نهادينهكردن بداخالقيها در عرصه سياسـت و عقبگردي به سـوي انحطاط
اخالقي بـه شـمار میآید!
پينوشتها
 .1نهجالبالغه ،خطبه .33
 .2یـک عـده تـازه به دوران رسـیده که بـه آنها احترام هـم میگذاریم نمیخواهد نسـبت به
آینده و ارزشهای نقالب و اسلام دلنگران باشـند 16 .آذر .1393
 .3عـدهای گویـی زندگـی آنهـا در ایجاد شـکاف و تفرقه میـان دولت و ملت ،مـردم با مردم،
ایـن جناح با آن جناح اسـت 30 .مهـر .1393
 .4نسـبت بـه منتقدان بسـیار بـا حوصله بودم ،اما نشـان دادم نسـبت به تخریب بسـیار قاطع
خواهم بود؛ چون تخریب یعنی علیه ملت قدم برداشـتن و این قابل قبول نیسـت 8 .شـهريور
.1393
 .5گـروه و اقلیتـی وجـود دارنـد کـه نه منتقـد و نه مخالف دولت هسـتند و طی  9الـی  10ماه
گذشـته ،مشـغول کارشـکنی و اتهامات ناروا و دروغ پراکنی میباشـند 22 .مرداد .1393
 .6ناچـار شـدم چنـد مـورد مذاکـرات خـودم را بـا دیپلماتهـای هسـتهای بیـاورم بـا این که
عرفـش ایـن نبـود .ایـن کار را کـردم تـا بخوانند و ببیننـد ترسـوها 20 .مـرداد .1393
 .7یک عده به ظاهر شعار میدهند ولی بزدل سیاسی هستند 22 .مرداد .1393
 .8هـر وقـت میخواهـد مذاکـره شـود ،عـدهای میگوینـد مـا هـم داریـم میلرزیـم ،خب به
جهنـم ،برویـد یـک جـای گرم بـرای خودتان پیدا کنیـد .چهکار کنیم خداوند شـما را ترسـو و
لـرزان آفریده اسـت 22 .مـرداد .1393
 .9مگـر بناسـت کسـی فرهنـگ را در کپسـولی کنـد و در نسـخهای بنویسـد و از داروخانهای
بایـد آن کپسـول را خریـداری کنیـم؟ گویی عـدهای هنـوز در دوران حجر میاندیشـند و فکر
میکننـد 22 .خـرداد .1393
 .10از همـه میخواهیـم بـا شناسـنامه حـرف بزنند ،بگویند از کجا هسـتند ،وابسـته بـه کدام
جنـاح هسـتند و بـا نام جناح خود سـخن بگوینـد و نه با نام ملت ایـران 9 .ارديبهشـت .1393
 .11ممکـن اسـت دولـت ماههـا تلاش کنـد اما یـک مرتبه عـدهای از جایی سـر و صـدا راه
انداختـه و کار را خـراب کننـد 16 .فروردين .1393
اینها بخش کوچک بیش از  50توهین شخص رئیسجمهور به منتقدان است.
 .12روزنامه فتح ،چهارشنبه  2بهمن  ،1378شماره  ،49صفحه .6
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َبزک عروس عجوزه

اشاراتی به اخالق کارگزاران در عهد صفوی و قجری
حامدعبداللهی

1

سـخن از اخلاق و رفتـار نیکـو گفتن و مثـال آوردن از حاکمـان یک جامعه در تاریخ و نقل داسـتانهای کذایی ،چندان دشـوار نیسـت .به
اشـاره
همـه مـا در دوران آموزشـی ،ایـن ضربالمثـل را بـا آب و تـاب تمـام ،آموختهانـد که « تو نیکـی میکـن و در دجله انـداز» ولی هیچگاه
نگفتهانـد 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 میکـرده بذل و بخشـش کند به بهانـه این که شـازده گمگشـته از آن نانها خـورده و زنده مانده اسـت!

تاریخ را نویسـندگان درباری نوشـت ه و هر گونه که خواسـتهاند
ساختهاند!
امـا جالب اسـت که گاهی از سـر اختالفها یا حـوادث گوناگون و یا تغییر نگاه
جامعـه و تاریخنویسـان ،گاهی دم خـروس بیرون زده و بـوی تعفن بیاخالقی
حاکمان طاغوتی در تاریخ ،ثبت و ضبط شـده اسـت.
گاه نویسنده متملق به گمان آن که در تمجید و تعریف حضرت واال و به جیره
یدانسـته کـه روزگار دیگری خواهد آمـد و این همه
و مواجـب ،قلـم میزده نم 
تملق ،خود سـندی بر فسـاد حکومت خواهد بود.
گاهی هم به نظر میرسـد کاتب بدبخت ،از سـویی نمیتوانسته یا نمیخواسته
از حقیقت ،سـخن بگوید اما از سـوی دیگر وجدانش در برابر پرسشهای بزرگ
تاریـخ ،بـه درد میآمـده؛ پـس تالش کـرده هنرمندانـه و در قالـب کنایههای
غیرمصرحـه! و شـماتت دیگران ،حضـرت حاکم را به ظاهر تمجید کنـد اما در
اصـل چهره کریه طاغوت را آراسـته تـا ناقد تیزبین ،خود حدیث مفصل بخواند
از زبـان این عـروس عجوزه بزک شـده تاریخ!
در ایـن مجـال ،فرصـت را غنیمـت میشـماریم و نمونهخوانـی میکنیـم از
یکی دو سـند تاریخی که به افتضاحات اخالقی فرمانروایان سـتمگر ،اشـاراتی
داشـتهاند و این حتی مشـتی نیست نمونه خروار ،بال مگسـی است از کرکسان
و الشـخوران اخالق و فضیلت!
ژان باتیسـتتا ِو ْرنیه (۱۱۰۰–۱۰۱۴ق۱۶۸۹–۱۶۰۵/م) ،سـیاح و بازرگان فرانسوی،
در بخشـی از تصویرسـازی خود از دوران حکومت صفویه به صحن ه دهشتناکی
«خـان قـم مـرد نجیب مؤدبـى اسـت و هیچ مسـافر خارجى
اشـاره میکنـد:
ِ
نیسـت كـه وضـع رفتـار او را تمجید نكرده باشـد ،وقتى كـه وارد میدان شـد و
مـرا بـا آن آلمانـى كـه از اسلامبول همـراه من آمـده بود دید یـا این كـه او را
آگاه كردنـد كـه در نزدیـك او خارجى هسـت فورا مـا را احضار كرد ،بعـد از آن
ت خواسـت و
كـه بعضـى سـؤالها از موضـوع مسـافرت ما نمود یـك نیمتخ 
آوردند ،آنگاه ما را روى آن نشـانیده از ما پرسـید از كجا مىآییم و براى چه به
اصفهـان مىرویـم؟ جـواب گفتم كـه براى مالقات شـاه مىرویـم .عزیمت ما
را تحسـین كرد ،اما اظهار تاسـف نمود كه چرا قبـل از وقت ورود خودمـان او را
مطلع نسـاختیم .شـب كه به كاروانسـرا برگشـتم دیدم چهار نفر از مالزمین او
تعارفى چندى از مأكوالت براى ما آوردند كه از جمله شـش عدد خربوزه بسـیار
خـوب و چهـار تنگ بزرگ شـراب اعلى بـود  .این حاكم به قـدرى به نظر من
مـرد نجیـب بـا فتوت خوبـى آمد و به حـدى در باره من انسـانیت كـرد كه مرا
بىاختیار ،قرین غم و مصیبت نمود وقتى كه شـنیدم شـاه با او بىالتفات شـده
اسـت ،بىالتفاتى كه باالخره ظالمانه سـبب هالكت و مرگ او شـد .چند سـال
بعـد از رفتـن مـن از قـم این خـان براى تعمیرات قلعـه قم كه همـه از خاك و
گل اسـت و مرمـت پـل رودخانـه و بعضى مخـارج دیگر از همیـن قبیل بدون
ایـن كه به شـاه بنویسـد و اجازه بخواهد به حكم شـخصى خـود مالیات خیلى
مختصـرى بـه سـبدهاى میوهاى كه وارد شـهر مىشـدند بسـته بـود . . . ،این
حكایتـى را كـه نقل مىكنـم در اواخر سـنه  1632میالدى واقع شـد .به زودى
به شـاه خبر رسـید كه حاكم بدون اجازه شـاه مالیاتى به میوهها بسـته اسـت.
شـاه بـه قدرى متغیر شـد كه حكم كرد حاكـم را با زنجیر به اصفهـان بردند و
تشـدد فوقالعاده نسـبت به او به عمل آورد .پسـر آن خان كه جوان متشخصى
بود و از مقربین پادشـاه و همیشـه در حضور بود و چپق و توتون شـاه را بایستى
1

 .1دانشآموخته دوره دکتری تاریخ و تمدن اسالمی

بـا دسـتخود بـه او بدهـد و ایـن از مشـاغل خیلى محتـرم و مهم دربـار ایران
اسـت ،همیـن كه خـان را وارد اصفهـان كردند شـاه او را آورد بـه درب عمارت
سـلطنتى و با حضور تمام مردم به پسـرش حكم كرد كه او سـبیلهاى پدرش
را بكنـد و بعـد بینـى و گوشهایش را ببـرد ،پس از آن چشـمهایش را بتركاند
و باالخـره سـرش را از تـن جـدا كنـد .همه این احكام كه اجرا شـد ،شـاه پسـر
را بـه جـاى پـدر ،حاكـم قم كرد و پیرمـرد عاقلى را بـه نیابت او مقرر داشـت و
او را بـا حكمـى بـه ایـن مضمون به قم فرسـتاد که اگـر تو از آن سـگى كه به
درك رفت بهتر حكومت نكنى تو را به سـختترین قسـمى از اقسـام به قتل
خواهم رسانید».
احمد منشـی قمی هـم در خالصة التواریخ ،گزارشهای جالبـی از دوره صفویه
ارایـه کـرده کـه بخشهایی از آن را مرور میکنیـم .او در جایی ضمن تمجید از
عمـران و آبادانی ،از فسـاد حاکمان ،چنین مینویسـد« :الجـرم در ایام حكومت
دورمیـش خان و آن آصف عالیشـان ،در دارالسـلطنه هرات و والیـات ،آبادانی
و جمعیـت و معمـوری و امنیت به مرتبهای رسـیده بود كـه جوانانی كه عافیت
و فراغت زمان خاقان مغفور میرزا سـلطان حسـین را از پیران شـنیده بودند ،به
چشـم خویش دیدند .اما با وجود این اوصاف گرامی و سـمات نامی ،در ارتكاب
بعضـی از مناهی مانند شـرب شـراب ارغوانـی و آنچه از آن تولـد مینماید ،به
غایت دلیر و بیباك بود و در مجالس شـراب در حضور اصحاب ،پسـران خوب
و گلرخـان مرغـوب كـه مالزم مد نظـرش بودندی ،ایشـان را به خـود نزدیك
نشـانیده مذاق زدی و مالزمان و اتباعش برین نهج به مقام عشـرت رسـیدی،
همانـا كـه قتل وی با اوالد و اتباع ،نتیجه آن دلیـری و بیقیدی بوده چه روایت
حبیب اله حیث قال صلی ّ
الل علیه و آله« :و ما ظهرت فیهم الفاحشـة
اسـت از ِ
االفشا فیهم الموت».
و در جـای دیگـری مینویسـد « :دورمیـش خـان و تمامـی امـرای خاقـان
صاحبقـران شـاه اسـمعیل در آن جنـگ ،مسـت بودند شـب تا صباح شـراب
میخوردنـد و صبـاح جنـگ كردنـد .از آن تاریخ هرگاه حكایت جنـگ چالدران
بـه میـان میآیـد ،مـن دورمـش را دعای بـد میكنم كه شـاه اسـمعیل را برد
و جنگ كـرد».
منشـی احمـد بـه وضعیـت حراسـت و نگهبانی از شـهرها هـم چنین اشـاره
میکنـد« :بعـد از ایـن به چنـد روز فرمود كـه در محلات و حمامات مالحظه
نماینـد هركـس كـه جهـات و اسـباب وی به نسـبت دیگـری كمتر باشـد ،او
را بـا عیـال و متعلقـان و جامـه و پالس كهنه از شـهر بیـرون كننـد  . . .آنگاه
دروازهبانـان لحـاف و بالـش كهنـه مردم از شـهر رانـده را باز كـرده و پنبهها را
بیرون آورده مالحظه مینمودند كه در میان پنبه شـاید چیزی نفیسـی از نقد و
جنس پنهان كرده باشـند ،آنگاه میان لحاف كسـان باز كرده در درون پیراهن
و زیـر جامـه ایشـان همـی پالیدن موحـش منظـور م 
یداشـتند و ازین قبیحتر
آن كـه زنـان بیحیـا را پیـدا كـرده در دروازههـا باز داشـته بودند كه بـه عورات
مسـتورات نیز همین معامله مینمودند .از مردم صحیح القولی اسـتماع افتاد كه
آن زنان فاحشـه در تحقیق و جسـتوجوی اشـیاء به مرتبهای مبالغه میكردند
كـه تنبـان عورتان با عفـت را بیرون آورده نظر میانداختنـد كه چیزی در تنبان
مسـتور اسـت شـاید در آن موضع ،جوهری یا وصله طالیی پنهان كرده باشند.
نعـوذ ّ
بالل من سـوء افعالهم و قبـح اعمالهم»!
در دوران قجـری نیـز از ایـن دسـت حکایتها بسـیار اسـت .حسـینقلیخان
نظامالسـلطنه مافـی از صاحبمنصبان دوره قجـری از زمان ناصرالدین شـاه و
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پس از او اسـت .در البهالی خاطرات او نکات جالبی دیده میشـود که بخشـی
از آن را بیهیـچ قضاوتـی مـرور میکنیم« :به اصفهان رفتـم .زینالعابدینخان
پسـر محمدحسـنخان نـوری و بنی عـم وكیلالملك ،مسـتأجر گمـرك بود.
به حسـاب او رسـیدم ،مبلغی باقی داشـت .به امینالسـلطان تلگراف كردم كه
قریـب هشـت هـزار تومان باقـی دارد و مسـلما سـال نو شـانزده هـزار تومان
میشـود؛ زیـرا كه دسـتگاه خرج و تجملـی كه او فراهـم كرده ،بهعلاوه قمار
و اعمـال دیگـر ،الزمهاش این باقی هسـت .نوشـتند ،چون فرصـت ندارید ،به
همـان حالـت بگذارید تـا بعد فكری بكنم و به شـما خبـر بدهم»!
در عیـن حـال از غـش کـردن در مراسـم عاشـورا بـه دلیـل گرمـا میگوید و
مینویسـد « :عاشـورا بود و صبحها اول طلوع در سـایه پل روضهخوانی داشتم.
دو سـاعت از دسـته گذشـته ،در مجلـس چهار پنج نفر از شـدت حـرارت غش
میكردنـد .خـودم دو دفعـه غـش كردم .هرچه حاجی سـیدعبدالصمد و سـایر
علمـا میآمدنـد میگفتنـد ،ایـن توقـف شـما در این جـا مهلك اسـت ،قبول
نمیكردم .ساعدالسـلطنه در خانه میرزااسـداهللخان بود .نوكرهـای خودم بعد از
ناهـار به قلعه سالسـل [جـای خنک]كـه نزدیك بـود میرفتند».
او درباره علت عزل خود هم مینویسـد« :در ماه شـعبان  1311قمری از تهران
بـه من نوشـتند كه ،ظلالسـلطان درصدد حكومـت فارس اسـت و قوامالملك
هم ركنالدوله را دیده و با او اصالح كرده و به توسـط انیسالدوله مشـغول كار
حكومـت اسـت؛ امینالملك هـم حامی قوامالملك اسـت .ایـن دولت بیتمیز
و بیهمـه چیـز ،آن افتضـاح سـال سـیصد و نـه را و قریب صد و بیسـت هزار
تومـان خـرج قشونكشـی فـارس و كرمـان و بنـادر را كأن لـم یكن دانسـته
اسـت و به رضاجویی ظلالسـلطان ،بـاز راضی به عود ركنالدوله شـده اسـت.
مهـدی قلیمیـرزا و ساعدالسـلطنه كـه اجـزای خـاص مـن بودند ،صلاح در
ایـن دانسـتند كه مسـتقیما خـودم كار حكومت را بـدون اطلاع صدراعظم ،با
شـاه بگذرانـم .رأی دادنـد كه بایـد محرمانه بگذرد .عمله خلوت هـم همه روزه
رضاقلیخـان بـرادرزادهام را میدیدند و سـعایت میكردند كه ،صدراعظم راضی
بـه بقای حكومت نظامالسـلطنه نیسـت و به سـعایت امینالملـك میخواهد
رضـای خاطـر قـوام را به عمل بیاورد و كاری بكند كه دسـت ظلالسـلطان به
فـارس بنـد نشـود .رأی سـهامالملك این بـود كه عریضه مرا صدیقالسـلطنه
زیندارباشـی كه خیلی محرم و امین اسـت برسـاند.
عریضـه را نوشـتم كـه ،صـد هـزار تومـان نقـد میدهم بـرای بقای سـال نو.
اگرچـه شـاه به توسـط انیسالدوله قرار حكومـت ركنالدوله را قطع كـرده بود،
ولی چون از پول نقد از بابت پیشـكش او مأیوس بود ،پذیرفت .بعد معلوم شـد
صدراعظـم بـرای طفره از حكومت فارس ظلالسـلطان ،تعرض كـرده و به قم
رفتـه بـود .در غیاب او صد هـزار تومان وجه نقد از رضاقلیخان مجیرالسـلطنه
بـرادرزادهام گرفتند و دسـتخط بقـای حكومت را دادند .ولی به یـازده روز فاصله،
بعـد از مراجعـت صدراعظـم از قـم ،در شـب  12ماه رمضان تلگـراف عزل من
و نصـب ركنالدولـه رسـید .عجبتـر آن اسـت كـه من دو شـب قبـل ،خواب
معزولی را دیده بودم و به مهدیقلیمیرزا و ساعدالسـلطنه و یك دو نفر محارم
خودم گفتـه بودم».
نظامالسـلطنه در جـای دیگری نقـل میکند « :از جمله واقعـات قابل ذكر این
اسـت كه با وجودی كه در بدو ورود ،هزار تومان از كیسـه به عینالملك پسـر
ركنالدولـه انعـام داده بـودم ،وقتـی كـه او را نایبالحكومـه كردند و در بیسـت
و سـوم رمضـان وارد شـد ،بنـای پیچیدگـی و اذیت نوكرهای شـخصی من را
گذاشـت . . . .لدیالـورود بیاطالع ساعدالسـلطنه [بـرادرم] را گرفته بود و صد و
پنجـاه تومـان از او گرفته بـود كه ،چون تـو در بندر لنگه مداخل كـردهای ،باید
بـه من تعـارف بدهی .حالـت حیا و وفـای این طایفه این اسـت!»

حاالت شخصیه این افراد هم جالب است «:ساعت ورود ،صدراعظم بیاعتنایی
كـرد .رفتـم باالخانـه منزل امینالملـك؛ آن جا هم حاجیامینالسـلطان اظهار
كـرد كـه ،پـول حواله مـرا ندادی به عـذر آنكه باقـی نداری ،الحمـدهلل معزول
شـدی! بعد صدراعظم برخاسـت و در جلوی عمارت مشـغول بازی شـیر و خط
شـد؛ چنانكه مرسـوم اسـت اطفـال پول را به هـوا میاندازند و میگویند شـیر
یـا خـط ،مطابق كه شـد ،بردوباخت میشـود .من هم رفتم منـزل خودم»!
حسـینقلیخان در توصیـف صدراعظـم مینویسـد« :رفتهرفتـه خصوصیت
بـا جماعـت كاشـی بالمانع شـد .تـا سـفر دوم فرنگسـتان كه بنای اسـتعمال
مشـروبات را گذاشـت .بعـد از مراجعـت از فرنگسـتان ،اوایـل در پـرده و بعـد از
سـفر سـوم شـاه ،دیگر كار مداومت مسـكرات و عیاشـی و الواطی او ،به اغوای
كاشـیها بـاال گرفـت كـه در سـفر و حضـر ،از اول شـب تـا سـاعت هفـت و
هشـت ،این اشـخاص حضور داشـتند و كار به می و معشوق و مطرب منحصر
شـد ،و شـاه شـهید متحمل بود .كاشـیها در ازای این منادمت ،كارهای بزرگ
میخواسـتند .چـون از عقایـد آنها كامال مطلـع بود ،به طفره میگذشـت؛ جز
بـا غالمحسـینخان امیـن خلوت كه كاغـذ خوانی و جـواب عرایض بـا او بود،
یداعیه و عیاش بیعمـق و عقل معاش
یدانسـت جوانی ب 
بـه واسـطه آنكه م 
اسـت .بعـد از مدتـی هم به اصرار مهدیخـان ،رجوع ادارات بانك شاهنشـاهی
را گرفت».
لودگـی و مسـخرگی اطرافیان شـاه قاجـار را نیـز در این بخش میتـوان درک
کـرد « :از نیكبختـی امینالسـلطان ،هـم دو پسـر فرخخـان و هـم دو پسـر
میرزاهاشـمخان ،باطنـا با هم نفاق داشـتند .مهدیخان كـه در آن موقع امورات
بانـك شاهنشـاهی را اداره میكرد ،میخواسـت متدرجا راه مخصوصی با شـاه
به هم رسـاند .اگرچه ابتدا به واسـطه مسـخرگی ،شـاه او را پیش كشـیده و از
سـایر خلوتیهـا پیـش افتـاده بـود ،ولی منظـورش این بـود كه به شـاه معلوم
كنـد كـه غیر از مسـخرگی ،لیاقت و اسـتعداد خدمات بـزرگ دولتی هـم دارد!
امینالسـلطان یك روز نسـبت به او تغیر كرده و كار را به فحاشـی منجر كرده
بـود .او هـم ایـن جمع را متدرجا با هم متفق كرده بود و قسـم خـورده بودند كه
در خیر و شـر و نفع و ضرر ،تا پای همه چیز متحد باشـند .در این موقع من در
فـارس بـودم .رضا قلیخـان بـرادرزادهام از این جریان اطالع پیـدا كرده بود .بعد
از ورود ،آجـودان مخصـوص دو دفعـه به منزل آمد و دعوت به همقسـمی كرد.
مـن متعذر شـدم كـه ،حاال من باید صـد و پنجـاه و پنج هزار تومـان پولی كه
بـه دولـت دادهام ،وصول كنم؛ و با مخالفت صدراعظم ،نمیشـود .ثانیا كسـانی
كه با شـما همقسـم هسـتند ،شـأن و سـن من اقتضا ندارد كه با آنها در این
عوالم باشم».
وی به اختالفات شـاه و صدراعظم هم اشـاره میکند و مینویسـد « :از سـنه
 ،1310كار می و مطرب و مجلس شـب صدراعظم به قسـمی قوت گرفت كه
در ایـران ،هركـس مجلس شـبهای اهللقلیمیـرزای ایلخانی و خـان باباخان
سـردار را در عهـد محمدشـاه دیـده بـود ،فراموش كـرد! صدراعظـم از چندین
جهـت از شـاه دلتنگ بـود؛ یكی پیشـرفت كار و خیاالت نایبالسـلطنه ،یكی
میـل مفـرط و بیاختیاری شـاه نسـبت به ملیجـك كه پسـر میرزامحمدخان
گروسـی بـرادر امینـه اقـدس صیغـه شـاه بود .شـرح عـزت این طفـل ناالیق
را علیحـده نوشـتهام .همچنیـن خاطـر شـاه را هـم از مداخلهـای گـزاف
میرزااسـماعیلخان امینالملـك بـرادر صدراعظـم در عمـل گمـرك و بنائی و
خزانـه ،آزرده كـرده بودنـد .كمال نفـاق و نقار باطنی فیمابین شـاه و صدراعظم
بـود و هردو سـه ماهی یك دفعـه ،صدراعظم تمارضی میكـرد .اگرچه در غیر
تمـارض هـم ،روزی چهار پنج سـاعت بیشتر بـه كار نمیرسـید؛ چنانكه در
ذیـل مختصر حاالت او نوشـتهام .مخصوصـا در این اوقات كه سـنه  1312بود،

حسـینقلیخان در توصیـف صدراعظـم مینویسـد« :رفتهرفته خصوصیت با جماعت كاشـی بالمانع شـد .تا سـفر دوم فرنگسـتان كه
بنای اسـتعمال مشـروبات را گذاشـت .بعد از مراجعت از فرنگسـتان ،اوایل در پرده و بعد از سـفر سـوم شـاه ،دیگر كار مداومت مسكرات و
عیاشـی و الواطی او ،به اغوای كاشـیها باال گرفت كه در سـفر و حضر ،از اول شـب تا سـاعت هفت و هشـت ،این اشـخاص حضور داشـتند
و كار به می و معشـوق و مطرب منحصر شـد ،و شـاه شـهید متحمل بود .كاشـیها در ازای این منادمت ،كارهای بزرگ میخواسـتند .چون
از عقایـد آنهـا كاملا مطلـع بـود ،به طفره میگذشـت؛ جز با غالمحسـینخان امین خلوت كه كاغـذ خوانی و جـواب عرایض بـا او بود ،به
واسـطه آنكـه میدانسـت جوانـی بیداعیـه و عیاش بیعمـق و عقل معاش اسـت .بعد از مدتی هـم به اصـرار مهدیخان ،رجـوع ادارات
بانك شاهنشـاهی را گرفت».

در حالـت تمـارض قـوت داد .یك تمارض او دو ماه طول كشـید .شـاه دو دفعه
بـه عیـادت آمد .در هیچیـك از رختخواب برنخاسـت».
دربـاره معاملات خارجی و اسـتقراض از بیگانگان هم رد پای امیال شـخصی
پیـدا اسـت« :آن اوقـات ،نایبالسـلطنه بـه دسـتیاری محمدحسـنخان
اعتمادالسـلطنه و حكیمباشـی طولـوزن ،رأی داده بودنـد كه شـاه شـش كرور
قـرض كنـد و قـرض رژی را تأدیـه نمـوده ،باقـی را در بانـك بگذارنـد بـرای
مصـارف دولتـی .صدراعظـم نه به مالحظـه دولتخواهی ،بلكه بنـا به لجاجت
با نایبالسـلطنه و اعتمادالسـلطنه ،بـه لباس دولتخواهی منكر ایـن عمل بود و
میگفـت ،هـر صدراعظمی كه این قـرض را امضا كند ،خائن بـه دولت و ملت
اسـت و بایـد دسـت او را قطـع كرد .چندین دفعه شـاه به توسـط عالءالملك و
مهندسالممالـك پیغـام داد و محسـنات این اسـتقراض را كه میخواسـتند از
صراف فرانسـه بكنند شـمرد .جوابهای سـخت داد . . .عاقبت شـاه سرداركل
را كـه دامـاد او و رئیـس قراولهـای مخصوص بود ،خواسـت و بـا او پیغامهای
سـخت در اعمال و هرزگیهای شـب و نرسـیدن به كارها و بدزبانی و فحاشی
نسـبت بـه مـردم داد كه شـرح پیغامها از قرار تفصیل حاشـیه اسـت».
مشـورت شـاه بـا حسـینقلیخان در بـاره عـزل و جانشـینی صدراعظـم هم
خواندنـی اسـت« :عـرض كـردم ،كارهـای دولت اغلـب فوتی و فـوری و مهم
اسـت و ایـن جوانـی را كـه بـه مقـام صـدارت رسـانیدهاید ،اغلـب اوقـات در
تمـارض و تعـرض و شـما هم از آن گذشـته اسـت كه مثل عهـد میرزاآقاخان
و میرزاتقیخـان ،صدراعظمهـا را مبسـوطالید و مطلقالعنـان كنیـد .این حالت
حاضـره ،مفاسـد كلـی تولید خواهـد كـرد .آیا میخواهیـد كه این شـخص در
نقطـه صدارت باقی باشـد یـا خیال تغییـر او را داریـد؟ فرمود كـه ،اگر بخواهم
تغییـر بدهـم ،عوض او كیسـت؟ یكانیـكان را از صاحـب دیـوان و قوامالدوله
میرزاعباسخان و حسـنعلیخان گروسـی امیرنظام و غیره شـمرد و هریك را
چندیـن عیب خـود او فرمود ،و پـارهای چیزها كه خـود او ملتفت یا مطلع نبود،
مـن عرض كـردم.
در مـورد امینالدولـه میرزاعلیخـان گفـت ،چنـد عیـب دارد؛ یكـی آنكـه
میخواهـد مـن در جزئـی و كلی امور ،به رأی و سـلیقه او رفتار كنم .یكی دیگر
آنكـه فرنگی مسـلك و بیاعتقـاد به دین اسـت .یكی دیگر اینكـه اهمال و
تعطیـل در كار خیلـی دارد .بعـد عرض كـردم ،حاال به نقد بهتر از این كسـی را
ندارید .اگر در دو چیز جلوگیری شـود ،یكی اكسـار در مشـغولیت و تجرع شب،
یكـی هـم افراط در بذل مـال دیوان ،دیگر هیـچ عیب ندارد .هردو فقـره را هم
خودتـان میتوانید .در باب اشـتغال به لهو ،با پیغام و تهدید تخفیـف خواهد داد.
معین كرد كـه ابدا احـكام او را
در كارمـال دیـوان هـم ،میتـوان وزیـر دفتـری ّ
بـدون صحیـح مبارك مجری نـدارد .گفت ،برادر پدرسـوختهاش كه تمام فایده
گمـرك و بنائـی را میبـرد و بهعلاوه پول نقد خزانه را ذخیره میكنـد و بروات

مـردم را تومانـی چهار هـزار پنج هـزار پول میدهد چـه كنم؟»!
گـزارش کار روزانـه صدراعظـم« :حالـت صدراعظـم هم با شـاه اغلب به قهر
و تمـارض میگذشـت .هروقـت تمارض نداشـت ،شـبها 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 ،حبیباهللخـان پسـر
حاجیمیرزازمانخان كاشـی ،حاجیعلیقلیخان بختیـاری ،مهندسالممالك،
عالءالملـك ،میرزانصراهللخـان مشـیرالملك ،غالمحسـینخان امیـن خلوت.
آنهـا هـم اغلب برای او تسـهیل وسـائل مینمودنـد .روزها تا ظهـر در حالت
خـواب و خمار بود .نیم سـاعت به ظهـر مانده ،میآمد درب خانه ،شـاه را بهطور
اختصـار میدیـد و بـا حالت كسـالت ناهـاری میخورد .بعـد از ناهـار ،میرفت
پـارك و تـا مغرب پـارهای مـردم بـرای مالقات میرفتنـد ،و او مشـغول بازی
بلیـارد و شـطرنج و نـرد بـود .بعد از مغـرب در سـاعت دو ،باز بنای سـاز و نواز و
شـرب كنیاك و شـراب بود تا سـاعت شـش و هفت».
از بـذل و بخشـشهای لحظـهای که بگذریم ،شـیوه نظارت و مدیریـت را در
قعر اخالق فاسـد میتوان مالحظه کرد« :كتابچههای دسـتورالعمل والیات را
نوشـته بودند .رسـم صدراعظم این بود كه ابتدا كتابچه را مالحظه نمیكرد .بعد
از ده شـب دوندگی ،حاجیامینالسـلطان كه محصل محاسـبات و به اصطالح
حالیـه« ،وزیـر بقایـا» بـود و آمـدن مسـتوفیها ،عاقبت یك شـب مهـرش را
میانداخـت و هر مسـتوفی كتابچـه خودش را مهـر میكردند و بعـد میبردند
بـرای صحـه شـاه . . .بعـد از سـاعتی ،حاجیامینالسـلطنه كتابچههـا را كه در
میـان یـك بقچه بزرگی بسـته بـود ،برد میـان اتاق .شـاه مـرا و امینالملك را
احضار كرد؛ رفتیم نشسـتیم .از سـوء اتفاق ،اول شـاه كتابچه گمرك را برداشت
داد بـه دسـت امینالملـك و كتابچه لرسـتان را خودش مطالعه میكـرد .از من
پرسـید ،ایـن مخارج والیتی صحیح اسـت؟ عرض كـردم ،من تا نـروم و خودم
رسـیدگی نكنم ،نمیتوانم صحت و سـقم آن را به عرض برسـانم.
بـه محـض آنكـه ایـن حرف بـه زبان من جـاری شـد ،صدراعظـم كتابچه را
چنان از دسـت شـاه بیرون كشـید كه یك طرف جلد كاغذی او در دسـت شـاه
مانـد! بعـد از كشـیدن ،انداخـت میان اتـاق و به تغیر گفـت ،برداریـد ببرید این
كتابچههـا را تصحیـح كنید و بیاورید .و فـورا قلمدان و كاغـذ را جمع نكرده به
دسـت گرفـت و از اتاق بیـرون رفت.
شـاه هـم فـورا بـه مـا گفـت ،برخیزیـد فعلا برویـد . . . .چنـد روزی در حالت
تمـارض بـود ،تـا روز سـیزده عیـد  . . .وقتـی كه رفتیم ،دیدیم نشسـته اسـت
با میرزاسیدحسـینخان فسـایی شـطرنج بازی میكنـد .همینقدر كه مـا وارد
شـدیم ،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 ریسـمان پوسـیده این زن قحبه مفسـد و مـزور بیهمه

129

« در ایـن موقـع الزم اسـت كه برخالف شـیوه و سـیره خـود در طرز نگارش و رعایت تقدس قلم ،صرفا برای ذكر حقیقـت و عبرت و تنبه آیندگان،
شـرح حال مظفرالدین شـاه را بدون كم و زیاد بنویسـم .این پادشاه از اول عمر ،ضعیفالرأی و بیتمیز و بیكمال و متنفر از معاشرت عقال و فضال
و اهـل هنـر بـود .هر وزیری كه از دربار برای پیشـكاری او تعیین میشـد و ناصرالدین شـاه محرمانه تأكید در راه رفتن بـا او میكرد ،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 میآوردند .سـی و
هفت سـال مدت ولیعهدی و توقف آذربایجان او طول كشـید .در این مدت ،معدودی از نوكرهای كاملش كه فیالجمله مالحظهای از آنها داشـت،
از میـان رفتنـد و پسـرهای آنهـا و برادرهـای آنها كه همسـن خودش بودند ،بیمانع ماندند .یك دسـته دیگر هم ،از شـدت ولع به این اعمـال ،از
اهل آذربایجان جمع كرد كه تمام اوقات شـبانهروز مشـغول بودند و به هریك از اینها شـغلی و منصبی و حكومتی دادند».
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چیـز بـه چـاه میافتـد .خیـال كـرده اسـت كـه او را صدراعظم میكننـد .من
نمیخواهـم كـه شـماها را اذیت كنم ،و اال برای من خیلی مهیا اسـت .چون تو
آدم عاقلی هسـتی ،برادرت را از این خیاالت خارج بكن .شـاكر باشـد كه عوض
پول شـما ،سـه حكومـت بزرگ برای شـما گرفتـم .راهتان را بكشـید بروید».
در ایـن خاطـرات ،از اقدامـات خلاف اخلاق خارجیهـا هـم گـزارش آمـده
اسـت« :وكیل تجارت لنج كه مسـیو تنفیلد و مقیم شوشـتر بود ،جوان بسـیار
خوشسـیما و معقولـی بـود .نوكری صـادق نـام نجفآبادی اصفهانی داشـت.
آن نوكـر میگفـت ،در شـبهای دهه محرم ،تنفیلد زن فاحشـه آورده بـود .در
شـب نهـم محـرم ،وقتیكه تنفیلد رفتـه بود پشـتبام در روی تخـت خوابش
بخوابـد ،صـادق از طباخی كه داشـتند ،قمهای گرفته و رفته بود پشـت بام .قمه
را انداختـه بـود كـه گردن تنفیلد را قطع كند ،دسـتش را حائل كرده بـود ،از مچ
دسـت بـه كل قطـع كرده دسـت افتاده بـود . . . .آدم فرسـتادیم ،كنیـاك برای
خوردن تنفیلد حاضـر كردند».
سـقوط اخلاق و ارزشهای دینی و ملی ،با کشـور چنان کـرده بوده که اجنبیان
به راحتی میتوانسـتند کشـور را به تـاراج برند .پرداخـت و دریافت رشـوه ،از این
قبیل فسـادهای دوره قجری اسـت« :همچنین در تشـكیل رژی كه در حقیقت
تشـكیل سـلطنت مقتدره داده بودند ،تصدیق نداشـتیم و معایب او را به دولت و
شـخص شـاه مینوشـتیم؛ به علت آنكه در هرجای از سـرحدات و گرمسیرات
كـه امـكان زرع تنباكـو از هرجنس بود ،پـول و مأمور آنها میرفـت و آن ملك
و اطرافـش كلیتـا در تحـت حمایـت رژی بودنـد .به هركسـی كه میتوانسـت
یدادند بـه عنوان
دو مـن تنباكـو بـه عمـل بیـاورد ،صد تومـان پـول قـرض م 
مسـاعده .كسـانی كه از این سـمت و صنعت خارج بودند ،مسـتخدم میكردند
بـه مواجبهـای گزاف؛ سـواره را سـالی صد و بیسـت تومان نقـد و رئیس آنها
را از هـزار و دویسـت تومـان الـی سـه هـزار تومان مواجـب ،و فراش را شـصت
تومـان مواجـب ،و اهـل قلـم را از ششـصد الـی هزار ودویسـت تومـان مواجب
یدادنـد .رؤسـای هربنـدر و شـهر را دو هـزار تومـان مواجـب قـرار داده بودند.
م
پلیس و فراشباشـی ،در هرمحل معتبری داشـتند .اگر این عمل دو سـال استقرار
داشـت ،بـدون زحمت تمام خاك ایـران در تصرف مشـروع رژی ،و مردم فدوی
و جاننثـار او بودنـد ،و بایـد دولـت حقـوق خـود را با تملـق ،از رژی مركـزی دار
الخالفـه بدون مداخلـه در عمل حكومتها دریافت نمایـد .از آنطرف هم تمام
رجـال ،در اعطـای ایـن امتیـاز رشـوه گرفته بودند ،جز شـخص صدراعظـم. . . .
قالسـكوت به مردم رسـیده بـود .دوسـتی به من
قریـب یـك كـرور رشـوه و ح 
قالسـكوتی بگیرید .جـواب دادم كـه از بابـت تزكیه نفس و
گفـت ،شـما هم ح 
وطنپرسـتی انـكار نـدارم! مالحظه میكنم كـه فایده حكومتـی ما دو بـرادر از
حیـث نفـاذ امـر و پیشـرفت كار و منافع مالی و شـأنی ،بر مبلغ رشـوه میچربد،
بدیـن وسـیله آن را به ثمن بخس در اهم معدوده نمیفروشـیم!» یعنی خودش

هم به دلیل کثرت درآمدهای حکومتی از دریافت رشـوه ،خودداری کرده اسـت!
همانگونـه کـه در آغـاز مطـرح شـد ،گاهـی قلم تاریخنویسـان هم احسـاس
امنیـت کـرده و چیزهایی بـه حقیقت نوشـتهاند « :در این موقع الزم اسـت كه
برخالف شـیوه و سـیره خـود در طرز نگارش و رعایت تقـدس قلم ،صرفا برای
ذكـر حقیقـت و عبرت و تنبه آیندگان ،شـرح حال مظفرالدین شـاه را بدون كم
و زیـاد بنویسـم .ایـن پادشـاه از اول عمـر ،ضعیفالرأی و بیتمیـز و بیكمال و
متنفـر از معاشـرت عقال و فضلا و اهل هنر بود .هـر وزیری كـه از دربار برای
پیشـكاری او تعیین میشـد و ناصرالدین شـاه محرمانه تأكید در راه رفتن با او
میكـرد ،مفیـد نبـود و به دسـتیاری همین عملجات خـاص ،اسـباب خرابی و
عزل آن وزیر را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبریز ،فراهم
میآوردنـد .سـی و هفـت سـال مـدت ولیعهـدی و توقـف آذربایجـان او طول
كشـید .در ایـن مدت ،معدودی از نوكرهـای كاملش كه فیالجمله مالحظهای
از آنهـا داشـت ،از میـان رفتند و پسـرهای آنها و برادرهای آنها كه همسـن
خـودش بودنـد ،بیمانـع ماندنـد .یك دسـته دیگر هـم ،از شـدت ولع بـه این
اعمـال ،از اهـل آذربایجان جمع كرد كه تمام اوقات شـبانهروز مشـغول بودند و
بـه هریك از اینها شـغلی و منصبی و حكومتـی دادند».
رابطه عروس و مادر شـوهر و تصمیمات کشـوری!« :دختر حاج شـیخ محسن
خـان مشـیرالدوله وزیر امور خارجـه كه عیال معینالملك پسـر امینالدوله بود
و بـا مادر معینالملك ناسـازگار بود و خود معینالملك هم چنـدان میلی به آن
دختـر نداشـت ،عقیمـه هـم واقع شـده بـود .زن امینالدوله به خیـال وصلت با
شـاه افتـاد كه دختر حضرت علیا را برای معینالملك بگیـرد .بعد از گفتوگوی
زیاد ،شـاه و حضرت علیا راضی شـدند ،به شرط مطلقهكردن دختر مشیرالدوله.
معینالملـك او را طالق گفت به وضع ناالیقی كه بعضی جواهـرات او را ندادند
و پـارهای را كـم و زیـاد كردنـد .مجلـس عقد فراهم شـد .عـروس را با تجملی
شایسـته ،سـوار به تخت فیل كردنـد .این عقده عداوت كه مابیـن امینالدوله و
مشـیرالدوله بسـته شـد ،امینالملك و حكیمالملك فرصتی به دسـت آوردند و
با مشـیرالدوله همدست شدند و ترتیب اسـباب دادند.» . . .
گالیـه حسـینقلیخان از شـاه « :به خدا كه نصف بیشتر كارهـا از بیاعتنایی و
عدم مراقبت فاسـد و خراب میشـود؛ مثال هر وكیلی ،اگر پنج تومان به منشـی
بدهد كه دو دفعه مسـوده را حك و اصالح كند و این فرمانها را طوری بنویسـد
كه اسـباب مفاخرت دارای فرمان باشـد ،مسـلما ناصر الدین شاه مؤاخذه نمیكند
كـه چـرا چهـار عبـارت را زیاد یـا كم نوشـتهاید . . . .خـودم بودم كـه بیا نالملك
[عـوض] یكبار شـراب ،میـرزا علی محمد خان قـوام را [به لقـب] «جناب»
بـه
ِ
نویسـاند و ابدا كسـی ملتفت نبود و حاجی معدل به میرزا آقامنشـی همدانی در
همدان دو دكله (پیراهن) قلمكار داد تا فاصلهای میان كلمه «معدل» گذاشـت و
بعد از صحه و مهر« ،الملك» را هم به آن معدل افزود و حاج معدل الملك شـد!

 . . .این فرامین كه شـما فرسـتاده بودید ،از اول تا آخر از فحش هم بدتر بود  . . .در
توی والیت اسـباب خجالت و روسـیاهی من شـد .آنقدر مراقبت و اعتنا نداشـته
كـه اعـراب را نمیتـوان «میرزا» نوشـت .میرزا تقی خـان و میـرزا آقا خان یعنی
چـه؟  . . .از همـه بدتر داماد حاج سـهام الملك حاجی خان اسـت ،كه اسـتدعای
درجـه سـرهنگی كـردهام و حتـی لباس رسـمی برای او دوختم با نشـان شـیر و
خورشـید كاله از خـودم دادم .حـاال در میـان این احكام كه به یك پـول نمیارزد،
یدانم از خجالت این فقره چه كنم! اضطرارا سـایر
حكم سـرهنگی او نیسـت .نم 
احـكام را هم پنهان كـرده و ندادهام ،تا چه شـود».
البتـه فسـاد اخالقی ،تنهـا در دربار و طاغوتیـان منحصر نمانده و مـردم کوچه
و بـازار را هـم گرفتـار کرده بوده اسـت «:دیگـر آنكه ،در محله بیـات ،نزدیكی
خانـه آقـا میـرزا هدایـتاهلل پیشنمـاز ،در خانهای عروسـی بـوده و مطرب هم
داشـتهاند .پسـران میـرزا هدایتاهلل بـا چند نفر طلبـه میریزند در خانـه آنها،
مـردم را میزننـد و عیـش آنهـا را منغـص میكننـد .زنهـای آنهـا اجمـاع
میكنند ،به قدر دویسـت سـیصد نفـر میریزند در خانـه میرزا هدایـتاهلل .اول
سـنگ زیادی به خانه مشـار الیه میزنند .خواسـته بودند خانه او را خراب كنند،
خـود آقـا میـرزا هدایتاهلل بیـرون میآید و زنها را اسـتمالت میكنـد؛ معذرت
میخواهـد و آنهـا را آرام كـرده ،برمیگردد .روز بعد مردهـای آن زنها میروند
كـه از آقـا میرزا هدایـتاهلل معذرت زنهـای خود را بخواهنـد ،طالب میریزند
و مردهـا را میزنند .شـب بعـد از این مقدمـه ،مردهای بیات میریزنـد در خانه
آقـا میـرزا هدایـتاهلل .آقامیـرزا هدایـتاهلل و پسـران او را به قدر واقـع میزنند؛
حتـی ،زیرجامه از پایش میكشـند .بیگلربیگـی را خبر میدهند؛ فـراش زیادی
میفرسـتد و مردم را پراكنـده مینماید».
و نیـز « :دو وقـر شـراب از شـیراز بـه جهـت فسـا حمـل میكردند .آقـا میرزا
هدایتاهلل میفرسـتد در جعفرآباد ،شـرابها را میگیرند و تمامی را میشكنند.
دیگـر آنكـه ،چهـار وقـر «برندی» كـه معادل بیسـت و یك صندوق بـود ،به
جهت خواجه آوانس تاجر مسـیحی از بوشـهر وارد شیراز میكردند .حاجی سید
علی اكبر پیشنماز میفرسـتد در كاروانسـرایی كه حجره خواجه آوانس اسـت،
در میان كاروانسـرا همه را میشـكنند .تقریبا قیمت آنها قریب سـیصد تومان
میشـود .بـه حكومت عـارض شـدهاند ،كه تا بـه حال اقدامی نشـده».
وضعیـت انحطـاط اخالقی و تأثیر آن در تعاملات و درگیریهای اجتماعی نیز
در ایـن چند فقره ،هویدا اسـت « :من هنوز غـذا نخورده بودم كه نصیرالملك و
حاجـی میـرزا عبد اهللخان و مؤیدالملـك به منزل من آمدند كه ،اگر افراسـیاب
بـا جمعیـت وارد محله بشـود ،فتنـهای حـادث خواهد شـد .من خواسـتم بروم
معتمدالملـك را بـرای رفع این غائله مالقات كنم .وقتی كه رفتم ،دیدم مسـت
طافح با یك ضعیفه فاحشـه خوابیده؛ ناچار سـوار شـدم و مراجعـت كردم».
« حسـینقلیخان به عزم شـبیخون یكسـر آمده بود در یك فرسـخی اردو ،در
پشـت تلهای بلند كمین كـرده بود .در آن حالت كه نمد آبـداری انداخته بودند
كه شـام بخورد ،عرق خواسـته بود .مشـغول خوردن عرق شـده بودند و مسـت
الیعقـل افتـاده بودند .زعفرانلوهـای همراه هم مغتنم شـمرده بودند .تركمانها
هـم كـه ملتفت نبودنـد .یك وقت خـان به هـوش آمد كه یك سـاعت و نیم
از آفتـاب گذشـته بـود و مـا كـوچ كرده بودیـم . . . .ما آن شـب تا صبح سـنگر
میبستیم و كشـیك میكشیدیم».
« كارهای حكومتی خیلی مغشـوش اسـت؛ ابدا هیچ كس اعتنایی ندارد ،حتی
فراشـان خـود حكومتی .چنـد روز قبـل در قهوهخانه ،سـربازان فوج مخصوص
بـا فراشـان حكومتـی مسـت بودهانـد و نـزاع میكننـد .فراشـان ،زخمـی بـه
دسـت سـربازی میزنند .سـربازها خواسـته بودند بریزند فراشـان را بگیرند كه
صاحبمنصبـان مانـع میشـوند .روز بعد بـاز در قهوهخانه نزاعشـان میشـود.

فراشـان بـا قمـه میزنند بـه مچ سـربازی ،كـه قریب به افتـادن بوده اسـت».
« بعـد از ورود بـه دزفـول ،مقدمتـا اماناهللخان را بـا فوج فراهان بـرای وصول
مالیـاتِ علـی ،غافـل به شـوش فرسـتادم .بیسـت روز در دزفول توقـف كردم.
اماناهللخـان رفـت در شـوش مشـغول خـوردن عـرق و تـار و تنبـك شـد ،به
حـدی كـه بر جسـارت علـی و طایفـه او افـزود و از آب كرخه به طـرف دو برج
كـوچ كـرده ،صریحـا از ادای مـال دیوان تمـرد كردند».
کارگـزاران حکومتـی شـاید گاهـی در ظاهر به تدیـن و تقدس ،ریـا میکردند
یدادهاند « :باری شـب مرا هـم در خدمت
امـا در خلـوت ،ذات خـود را نشـان م 
صدراعظم وعده خواسـت .اضطرارا صدراعظم برای مشـغولیت ،با وزیر همایون
مشـغول بـازی نرد بـود .وزیـر همایـون و بـرادرش در كمـال بیاعتنایی عرق
میخوردنـد و بیادبانـه بـا صدراعظم حـرف میزدند و متحمل بود .شـام را كه
حاضر كردند ،حكیم الملك به دسـتاویز كسـالت نخورد .دیگر معلوم اسـت به
صدراعظـم و مـن چـه حالـت شـام خوردنی باقـی میماند .مجلس ختم شـد،
برخاسـتیم هریك به منزل خـود رفتیم».
« مقرر شـد كه حسـین قلیخان در خدمت شـاهزاده باشـد .امیر حسـینخاندو
قریـه از املاك رضـا قلیخـان را كـه در بلوك تبـادكان بود ،بـه حكم مرحوم
شـاهزاده ،برای مدد معاش حسـین قلیخان واگذاشـت .دو سـه سـال راحت در
آن قرا مشـغول شـرب عرق و عیـش بود».
نکتـه دیگری که طنز مینماید اما واقعیت داشـته ،بیهنـری و بیعرضگی افراد
صاحـب منصـب بوده تـا جایی که خـود نگارنده ایـن خاطرات هم بـرای یافتن
یک منشـی ،دچار مشـکل بوده و این گونه در نامهای درخواسـت منشی میکند:
سـبكی و
«مـن در ایـن دو سـال از میـرزا صادق خان خیلی ناز و قهر و بد ادایی و ُ
شـیرازیگری متحمل شـدهام .بهعالوه بواسـطه ثقل سـامعه ،هیچوقت هم از او
راحـت و لذتـی نبردم .تمام وقایع روی زمین را باید در گـوش او راپرت(گزارش) داد
تا مسـبوق به یك مطلبی بشـود و یك كاغذ مطابق واقعی بنویسـد! خالصه . . .
در تدارك یك منشـی خوشخط باسـوادی باشـید .فرضا عرق هم زهرمار بكند،
چهـار حسـن داشـته باشـد ،دو عیب را میتـوان تحمل كـرد .میرزا صـادق خان
انصافا خیلی خوشخط اسـت و محرم هم هسـت ،ولی اول عیب ثقل سـامعه و
بعد ناز و غمزه او مرا مسـتأصل كرده اسـت».
در بخـش دیگـر ،گزارشـی از شـیوع خرافهگری و فحشـا را مالحظه میکنیم:
« ضعیفـه یهودیـهای رفتـه بود در سـعدیه ،كاسـه سـر آدمی بـرده بود محض
باطلالسـحر ،كـه در او آب كـرده بـه سـرش بریزد .سـربازی از فـوج خاصه با
ضعیفه فاحشـهای هـم رفته بودند كـه در آب سـعدی بروند .سـرباز ،یهودیه را
میگیـرد كـه اگر یك غرابه عـرق میدهی ،مطلـب را بروز نمیدهـم ،و اال تو
را گرفتـه و بـه شـهر میبرم .یهودی میگویـد ،من عرق ندارم .سـرباز ،یهودی
را گرفتـه و كتك زیـاد میزند».
این گزارشـی از فسـاد و بیاخالقی دو طاغوت صفوی و قجری بود که ادعای
نداری داشـتند( ،پاالنیهـا) پهلویهـای بیریشـه و بیبتـه کـه مدعـی و
دیـ 
مأمـور دیـن گریـزی بودند جـای خـود دارنـد و نمیتـوان از آن دوره منحوس،
نمونهخوانـی کـرد که یکسـر همه بیاخالقـی بود!
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رسـانههای نوشـتاری ،زبان گویای ادبیات جامعه هستند و در خوشبینانهترین
حالـت ممکـن میتوان آنهـا را نماینده جریان فکری خویش دانسـت .وقتی
از جریـان مجاهدین خلق انتقاد میشـود ،دو جریـان لیبرالی و جریان انقالبی
در کشـور ،ایـن گـروه را کاوش میکننـد و میتـوان دو نـگاه کاملا متفاوت
را یافت.
همیـن نکتـه ،گویـای سـرنخی بـرای بررسـی روزنامههـا و نشـریههای
جریانهـای گوناگـون اسـت .بیگمان روزنامهها از اساسـیترین رسـانههای
تولیـد مطلب هسـتند كـه اخالق سیاسـی مسـؤوالن را مدیریـت میکنند و
خـط فکـری آنهاسـت که گاهی رسـانه ملی را نیـز بابت یک تیتـر ،ناچار از
واکنـش میكنند.
بـه ایـن جملـه دقت کنیـد« :مـن مبالغـه را قبـول دارم .ایـن مبالغههـا باید
میشـد بـه ایـن خاطـر کـه فضـا خیلی فضـای تنـگ و ترشـی بـود؛ دولت
بایـد در حقیقـت این موضـوع را قدری بـزک میکرد که بتوانـد حرفش را به
کرسـی بنشـاند 1».این سخن كه ناباورانه از زبان مدیر مسـؤول روزنامه شرق
در برنامهای رسـمی شـنیده شـد ،معترف اسـت که برای یک اتفاق سیاسـی،
بـه مـردم دروغ راسـتنما گفتیم تـا دولت بتوانـد کار خویـش را پیش ببرد.
خطـر آن جاسـت كـه ژورنالیسـم غـربزده در روزنامههـای زنجیـرهای بـا
زیرپـا گذاشـتن اخلاق سیاسـی ،باعث بدبینـی مردم بـه رسـانههای داخلی
میشـود؛ این در حالی اسـت كه اسـاتید فلسـفه این جریان ،در کنجی برای
دانشـجویان خـود «فلسـفه اخلاق» قرقره میکننـد و به بیان نسـبی بودن
اخلاق در هـر کـوی و بـرزن میپردازنـد .ایـن یـک بـام و دو هـوا مـردم را
وارد نابسـامانی اعتمـاد بـه روزنامههـا و نشـریههای داخلـی میکنـد و تـر و
خشـك بـا هـم به فنـا میرونـد .از ایـن رو هنگامی کـه چند دقیقـه در کنار
یـک کیوسـک روزنامهفروشـی تامل میکنی و رفـت و آمد مـردم را زیر نظر
میگیـری ،شـاید برایت جذاب باشـد که عده زیـادی از مردم ،خسـته از بازی
سیاسـی هسـتند و دیگر حاضر نیسـتند كه پیگیر رخدادهای سیاسـی باشند
و طبیعـی اسـت مردم ،زمانی کـه اخبار سیاسـی را از روزنامهها و منابع داخلی
پیگیـر نباشـند ،از کانالهـای دیگـر دنبـال خواهنـد کـرد و این جاسـت که
تحلیلهای اشـتباه سـرویسهای بیگانه در قالب بی.بی.سـی و وی .اُ.اِ.ی و...
القائـاتِ خـود را بر منافع ملـی میچربانـد و آنگاه دود این بـازی بیاخالقی،
در چشـم همـه جریانهـای داخلی خواهـد رفت.
جهانبینیسیاسی
بـاور ما بر این اسـت که بسـیاری از مردم ،خالف آن چه دیگـران میپندارند،
سـهم چندانـی در دعواهـای سیاسـی ندارند و تمایـل دارند كه مسـؤوالن در
سـایه وحـدت رویـه و دور از بازیهـای سیاسـی ،کشـور را مدیریـت كننـد،
امـا متأسـفانه امـروزه پـس از نزدیـک به سیسـال شـاهد حضـور پرتالش
و انبوهـی از لیبرالهـا و نئولیبرالهـا در روزنامههای کشـور و اسـتفاده از این
فضـا برای پیشـبرد اهداف خویش هسـتیم.
واقعیـت ایـن اسـت کـه نمیتـوان از وحدت سـخن گفت و سـنگ اختالف
انداخـت و نمیتـوان سـخن از آشـتی گفـت و قهر کـرد .در داغتریـن دوران
بیـان نظریه «آشـتی ملـی» و در زمانـی که تمام رسـانههای لیبرال کشـور،
بـا ایـن کلیـدواژه به دنبـال مشـروعیتزایی برای یک فـرد خطـاكار بودند و
تلاش میكردنـد اتهامهـا را از گـردهاش پـاک کننـد ،یـک وزیـر ،روزنامـه
قـدس و خبرنـگارش را مـزدور خطـاب میکنـد و وزیر دیگـری با عصبانیت
بـا خبرنگار زن باشـگاه خبرنـگاران ،برخورد فیزیكی میكنـد و...؛ و این حد از
اخالق طرفدارانشـان
اسـتانداردهای دوگانه در اردوگاه اصالحطلبی و اعتدال،
ِ

اگر روزنامهنگار به جای اسـتفاده از توهین و برچسـب ،دسـت به دامن استدالل شود و به جای سیاهنمایی ،روشنگری کند و هنگامه عقالنیت را نه
با بازی جریانی که به دسـت تفکر بسـپارد ،آنگاه میتوان درسـت قضاوت کرد و دیگر خسارت عظیم ،افتخار تلقی نمیشود.
را نیـز در دازمـدت خـراب میكند.
و اینچنیـن اسـت كه وقتی تیترهای بیمهابای روزنامههای زنجیـرهای را در
کنار سـخن مدیر مسـؤول روزنامه شـرق قـرار میدهیم که بایـد برجام بزک
میشـد تـا مـردم فشارشـان را از دولـت کم كنند و از سـوی دیگر ،تمسـخر
منتقـدان و عتابهـای فراوانی که در مطبوعات مدعی آزادی و لیبرالیسـم به
ایـن افـراد شـد ،صغرا و کبرای اسـتداللی اسـت کـه نتیجـهاش توهینها و
صحبتهـای برخـی مسـؤوالن دولـت یازدهم به منتقـدان و قربانی شـدن
اخالق شـده است.
دلواپسان و تندرو
ایـن روزهـا روزنامههـای مدعـی آزادیبیان ،پیادهنظام لشـکری هسـتند که
نـوک توپخانـة خـود را از دشـمن آن سـوی مرز به سـوی نیروهـای انقالبی
برگردانـده اسـت؛ از این رو بـا انعکاس دیدگاههای مسـؤوالن و وزیران درباره
ایـن جریـان و نیز بـا ارائه تحلیل ،مصاحبه ،یادداشـت ،مقاله و گزارش سـعی
در برچسـب زدن بـه جریان انقالبـی دارند؛ از ایـن رو هنگامی که با مخالفان
جریـان منتقـد دولـت صحبـت میکنیـم ،کمتـر متوجه نـگاه عقالنـی این
جریـان میشـویم و بیشتـر تالش دارند تا با برچسـب و سـر و صـدا ،جلوی
گفتمـان انقالبـی را بگیرنـد .در چند نمونه ذیـل دقت كنید:
«همایش دلواپسـان در دانشـگاه تهران از رمـق افتـاد»« 2.در دوران مذاکرات
و اجـرای برجـام ،تندروهـا تنهـا بر یک موضوع تاکید داشـتند کـه ایران تنها
3
امتیازدهنـده ایـن مذاکرات بـوده و آمریکاییها زیر تعهداتشـان خواهند زد».
«مخالفـان هـم تیغ حمله به دولـت را تیزتر میکردند .آنهـا مدعیاند دولت
با توافق هسـتهای راه دسترسـی غرب به خواسـتههایش درباره ایران را کوتاه
و آسـان کـرده اسـت .نـگاه ضـد برجامی این دسـته کـه در حلقـه نیروهای
فکـری برخی از نامزدهای حاضر در صحنه انتخابـات جای گرفتهاند در قالب
حملات تنـد سـه نامـزد اصولگرا به دسـتاوردهای سیاسـت خارجـی دولت
بـروز یافـت« 4».کار بـه جایـی رسـیده کـه دیـدار وزیـر اطالعات بـا احزاب
مختلـف هـم مـورد سـؤال تندروهـای بهارسـتان قـرار میگیـرد»« 5.این به
معنای آن نیسـت که فشـار تندروهـا باعث تغییر نگرش میانهروها و تسـلیم
آنان در مقابل خواسـتههای غیرمنطقی شـود .رئیس دولت بیدی نیسـت که
6
بـا این بادها بلـرزد».
بـا مروری اجمالی به تیترها و مطالب نشـریات غـربزده و مدعی درمییابیم
كـه جریانسـازی روزنامههـا در ایـام مذاکـرات هسـتهای با آمریکا بـه دنبال
چـه فضایـی بـود و نتایجش امـروز در زندگی مردم ملموستر شـده اسـت و
هیچ اسـتداللی بهتـر از اوضاع اقتصـادی امروز ،گواه ناکارآمدی نیسـت.
حـال میتـوان بهآسـانی تحلیل کرد کـه امروز اخالق سیاسـی دیگـر به آن
معنـای اسلامی به کار نمیرود ،بلکـه در پارادایم «اخالق نسـبی» جای دارد
و از ایـن رو از دیـدگاه اینان دروغ در برهه مذاکرات برجام هیچ اشـکالی ندارد؛
چـرا کـه دولـت بایـد با موفقیـت از گردنـه بیرون بیایـد و رسـانههای مدعی
آزادی و اعتـدال و اصالحـات بـه جای بررسـی ابعاد علمی نـگاه مخالفان به

یـک اتفـاق ناگوار سیاسـی ،به تخریـب میپردازند و آنچه یافت میشـود
اخالق حرفهای اسـت.
نتیجه
بـا مروری اجمالی بـر روزنامههای مدعی ،مسـتقل نبودن این رسـانههای
زنجیـرهای و وابسـتگی آنهـا بـه مافیای سیاسـی ،نفتـی و ارتباطی عیان
اسـت؛از همیـن روسـت کـه صداقـت در گفتـار را فـدای هـر سیاسـت
منفعتطلبانـهای میکننـد و ایـن موجـب میشـود کـه مـردم بـا بحران
روبـهرو شـوند؛ بحرانـی کـه از بازیهـای مالـی ـ سیاسـی سرچشـمه
میگیـرد و ریشـه واقعـی نـدارد .در مقابـل این جریان اسـت که بایسـتی
پرسـید :شـیوه مبـارزه بـا ایـن روزنامههـا بایـد بـر چـه مبنایی باشـد تا به
جـای بایکـوت مخالفان و تخریب منتقـدان ،در واقعنمایی بکوشـند و این
مقـدار از دروغ را چاشـنی یـک حقیقـت نَنمایند .خطر چنین نشـریههایی
در درازمـدت ایـن اسـت كـه بـه میزانی چشـمگیر بدبینی ایجـاد میکنند
و بـه جـای تالش برای رسـاندن مـردم به بلوغ سیاسـی ،آنها را بـه افراد
جناحگـرای بیتأمـل و فریبخـورده تبدیـل میكنند كه بهآسـانی تسـلیم
عملیـات روانی دشـمن میشـوند و در انتخابهـای خود اشـتباه میكنند.
بهواقـع بـا مطالعـه اظهـارات روزنامههای مختلفی کـه ارائه شـد ،میتوان
بـه ایـن نکتـه رسـید که یـک وزیـر ،روزنامهنگار منتقـد را خائـن و نان به
نـرخ روزخور قلمداد میکند و مسـؤولی دیگر ،دلواپسـی را جـرم میپندارد،
وزیـر دیگـری میکوشـد تـا لـب و دهـان منتقـد را ببوسـد و در نهایت با
دسـتان رئیسجمهـور مردمی! بـه جهنم راهنمایی شـود.
اگـر روزنامهنـگار بـه جای اسـتفاده از توهین و برچسـب ،دسـت بـه دامن
اسـتدالل شـود و به جای سـیاهنمایی ،روشـنگری کند و هنگامه عقالنیت
را نـه بـا بـازی جریانی که به دسـت تفکر بسـپارد ،آنگاه میتوان درسـت
قضاوت کرد و دیگر خسـارت عظیم ،افتخار تلقی نمیشـود .چه سـادهلوح
برخـی مردمان بودند که تصور میکردند درسـایه ارتبـاط با آمریکا میتوان
دالر را بـه هـزار تومـان برگرداند .درواقع باید گفت چـه دونروزنامهنگارانی
کـه تلاش داشـتند تا مـردم را فریب دهنـد و بعـد از چند سـال در مقابل
دوربیـن بگوینـد کـه مجبور بودیـم تا برجـام را بزک کنیم و بـه آن احتیاج
7
داشتیم.
پینوشتها
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سربازان كوچك كارگزاران آينده
فاطمهسجادی
«هـزاران میلیـون نفـر از مـردم جهان احتماال هیـچگاه در ایاالت متحـده آمریکا قدم نگذارند؛ اما به لطف کار شـما ،آنها قسـمت کوچکی
اشـاره
از چیـزی کـه کشـور مـا را منحصر به فـرد میکند ،تجربـه خواهند کرد .آنهـا شـماری از ارزشهای ما را یـاد گرفتهاند .مـا فرهنگ دنیا
را توسـط شـما ترسـیم کردهایم .داسـتانهایی کـه ما تعریف میکنیـم ارزشهـا و آرمانهایمان را انتقـال میدهند که گویـای متفاوت بـودن ما ،قدرت
پیروزیمـان بـر مشـکالت و خالقیتمـان اسـت ،که همه جزئی از  DNAماسـت .شـما به سـاختن فرهنگ جهانی بـه صورتی که جهـان را بهتر میکند،
کمـک کردهایـد ...جوانهـای تمـام کشـورها در سراسـر جهان ارتباط و وابسـتگی نزدیکی نسـبت به مردمی که شـبیه آنها نیسـتند و یا حتـی از آنها
میترسـیدند [ولـی آن فرهنـگ و پیشـرفت را دارنـد] پیدا خواهند کرد و ناگهان متوجه میشـوند چقدر شـبیه آنها هسـتند که این یکـی از قدرتهای
هنـر و آن چیـزی اسـت که شـما انتقال میدهید 1».اینها سـخنان بـاراک اوباما ،رئیسجمهور پیشـین آمریکا ،در جمع کارکنان شـرکت انیمیشنسـازی
دریمورکز اسـت .وی افزون بر اشـاره به تاثیر ژرف انیمیشـن در فرهنگسـازی ،به اسـتفاده ابزاری غرب از این رسـانه فرهنگی در مسـیر تثبیت سـلطه
خـود بـر جهـان اعتـراف میکند .آنچه در ادامه میآید اشـارهای گذراسـت به نمونههایی از گامهای برداشـته شـده برای تحقق سـلطه در انیمیشـن که
در امـر مهـم حکومـتداری تاثیرگذار اسـت .در ذیـل نمونههایی از پویانماییهای شـاخص را به اجمال بررسـی میکنیم.

آینده سازان در خطرند
مخاطـب اول و اصلـی انیمیشـن ،کـودکان هسـتند .روانشناسـان معتقدنـد
«بهتریـن روش بـرای آموزش رفتـار جدید به کودک» نشـاندادن رفتار مورد
نظـر بـه اوسـت .به باور ایشـان ،پـس از آنکـه توانایی یادگیری مشـاهدهای
بـه حـد کمـال رشـد کـرد ،کسـی قـادر نخواهـد بـود مانع دیگـران شـود تا
آنچـه را کـه میبیننـد ،یـاد نگیرنـد 2.بایـد در نظـر داشـت کـه یـک بُعـد
کارکـرد رسـانه ،بازنمایـی واقعیـت موجود اسـت؛ امـا بُعد دیگـر و مهمتر آن،
هنجارسـازی اسـت .با توجـه به اسـتعداد باالی کـودکان در یادگیـری ،الزم
اسـت کـه موضـوع مورد فراگیـری آنان از رسـانه ،کانون توجـه و اهتمام قرار
گیـرد .در نظـر گرفتن این نکته که کـودکان امروز ،نبض تپنده ،آیندهسـازان،
مدیـران ،واضعـان قانـون و سیاسـتگذاران آتـی جامعه هسـتند ،اهمیت این
مسـاله را دو چنـدان میکنـد .همسـویی آنچـه کـودک از رسـانه میآمـوزد
بـا فرهنـگ و رسـوم بومـی جامعـهاش ،میتوانـد موجـب تثبیـت و تقویـت
بنیـان کشـور و جامعـهاش شـود؛ اما تعـارض ایـن دو ،جز به تغییـر هویت یا
اضمحلال سـنت و فرهنـگ جامعـه نمیانجامد؛ چـرا که فرد ،تحـت تاثیر
عوامـل جامعهپذیـری ،تعریفـی از خـود دارد کـه قطعا مغایر با تعریفی اسـت
که از رسـانه به دسـت مـیآورد .مولـود این تعارض ،موجـودی عجیبالخلقه
و پرتناقـض اسـت کـه نه ظاهرش معرف هویت اوسـت و نه خطمشـی و نه
حتـی چارچـوب فکـریاش! به راسـتی حاکمیـت چنین فردی بـر جامعه چه
پیامدهایی خواهد داشـت؟
امیـر مؤمنـان ،علـی علیهالسلام ،در بیانـی حكیمانه بقای ملـک و حکومت
را در پاسداشـت و حفـظ اصـول اساسـی آن میدانند و میفرمایند« :یسـ َت َد ُّل
الـد َو ِل بأربَ ٍع :تَضیی ِع األصـول .3»...اصول مذکور کـه تباهکردن آن
علـی إدبا ِر ُ
به سـقوط و تباهـی حکومت میانجامد ،در هر حکومتـی با توجه به فرهنگ
و سـنت آن مشـخص میگـردد .عبـور از اصول یـا به عبارتی خـط قرمزها و
قوانیـن و چارچـوب کلی ،ثبات ،اسـتقالل و امنیت جامعـه را در معرض خطر
قـرار میدهد.

آزادی خواهی یا عصیان
«رالـف خرابکار» شـخصیت یک بازی ویدیویی اسـت .این کاراکتـ ِر خرابكار
و چکشدسـت ،موظـف اسـت سـاختمانها را تخریـب کنـد تـا چهـرة
خوب(گودمـن) بـازی که «فیلیکـس» نام دارد از راه برسـد و خرابـکاری او را
تعمیر و اصالح کند« .رالف» که از این رویه خسـته شـده اسـت و میخواهد
همچـون «فیلیکس» محبوب و صاحب مدال باشـد ،قواعد بازی را شکسـته
دیگـر در نقـش خـود حاضر نمیشـود .او بـرای به دسـت آوردن یـک مدال،
راهی سـرزمین بازیهای ویدیویی میشـود .تخلف «رالف» از قوانین و ورود

بیبرنامـهاش بـه محیـط بازیهای دیگـر ،بازیهـا را دچار خرابـی و اختالل
در دسـتورالعمل میکنـد .در نهایـت هـم بـا همـکاری دوسـتانش اوضاع به
حالـت عـادی بـاز میگردد« .رالـف» بیآنکـه متوجه سـرزنش و یا عقوبتی
گـردد ،به مطلـوب خود که «کسـب محبوبیت» اسـت میرسـد.

در انیمیشـن «گیسـوکمند» شـخصیت اصلـی داسـتان؛ یعنـی «راپونـزل»
فرزنـد پادشـاه ،دختـری نوجوان اسـت که بـه دلیل داشـتن نیـروی جادویی
حیاتبخـش ،در دوران نـوزادی ،به دسـت پیرزنی بدسرشـت به نـام «گاتل»
دزدیـده میشـود .پیـرزن بـه منظـور اسـتفاده از نیـروی جادویـی «راپونزل»
بـرای جـوان مانـدن ،او را در برجـی زندانـی کرده اسـت .دختـرک که گمان
میکند دختر «گاتل» اسـت؛ به دلیل دنیای ترسـناکی که مـادرش برای وی
ترسـیم کـرده اسـت ،تاکنون از بـرج خارج نشـده؛ ولی اکنون که پا بـه دوران
نوجوانـی گذاشـته ،کنجکاو اسـت جهـان خـارج را تجربه کنـد .روزی «فلین
راید ِر» راهزن که تاجی را از قصر پادشـاهی دزدیده اسـت ،وارد برج میشـود
و بـه اسـارت «راپونـزل» در میآیـد« .راپونـزل» در قبـال بازگرداندن تـاج ،از
«رایـدر» میخواهـد که راهنمای او در سـفر به خارج از برج باشـد« .راپونزل»
بـر خالف خواسـت مـادرش از بـرج خارج میشـود ،دنیـای بیـرون را تجربه
میکنـد ،واقعیـت را کشـف و مسـیر زندگـیاش را مییابد.

«مریدا» دختر پادشـاه وایکینگها ،شـخصیت محوری انیمیشـن «شـجاع»
اسـت .او بر خالف سـنتها میخواهد آزاد باشـد .او تیراندازی و اسبسـواری
میکنـد و حاضـر نیسـت بـر اسـاس سـنت مرسـوم زیـر بـار ازداوج بـرود.
«مریـدا» در جنـگل با جادوگری روبهرو میشـود و بـرای ایجاد تغییر در تفکر
مـادرش ،معجونـی از جادوگـر طلـب میکند .معجـون جادوگر ،مـادر مریدا و
برادرانـش را بـه خرس تبدیل میکند .کشـمکش داسـتان ،مبتنـی بر تالش
«مریـدا» بـرای بازگردانـدن اوضـاع به حالت عادی اسـت کـه در نهایت هم
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دوسـتی این دشـمنان فقط و فقط در سـایه فراموش کردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقاید و باورهایشـان محقق میشـود .به همین
دلیل ،اسلام دوسـتی با دشـمنان را منع کرده اسـت؛ چراکه این دوسـتی به قیمت عقبنشـینی و دستشسـتن از باورهایی اسـت که مرز
میان مسـلمانان و دشـمنان را معین میکند .امحاء مرز میان مسـلمانان و دشـمنان؛ یعنی اسـتحاله اسالم.

موفـق میشـود .در پایان فیلم ،مادر با پذیرش خواسـت مریـدا از مواضع خود
دسـت میکشد.
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«در جسـتجوی نمـو» روایـت زندگـی یک دلقکماهـی به همـراه فرزندش
«نمـو» اسـت« .مارلین» بـه منظور حفظ جـان «نمو» از خطـرات موجود در
اقیانـوس ،پیوسـته ملـزم بودن به قوانیـن را بـه وی متذکر میشـود و آنی او
را تنهـا نمیگـذارد .سـختگیریهای مدام او «نمـو» را بر آن مـیدارد تا برای
اثبـات تواناییهـای خـود وارد آبهای آزاد شـود .این اقدام بـا گرفتاریاش به
دسـت انسـانها همراه میشـود .مارلین با تحمل سـختیهای بسـیار تالش
میکنـد تـا خـود را بـه فرزنـدش برسـاند و او را برهانـد .تالشهـای متقابل
پـدر و فرزنـد بـه آزادی «نمـو» و بازگشـتش بـه آغوش پـدر میانجامـد .در
نهایت «مارلین» از سـختگیریهای گذشـتهاش دسـت برمیدارد و «نمو»
اسـتقالل مییابد.
در انیمیشـنهایی که ذکر شـد ،شـخصیت محوری و قهرمان داسـتان در پی
کسـب تجربه ،ایجاد تغییر و یا اثبات خود پا بر روی قوانین میگذارد ،با پشـت
سـر گذاشـتن خـط قرمزهـا و عبـور از آنهـا ،محدودیتهـا و مرزهـا را در هم
میشـکند و بـه آنچـه مطلوب خود اسـت دسـت مییابـد .این قانون شـکنی

در انیمیشـنها ناپسـند نیسـت؛ بلکه در نهایت افزون بر همراه سـاختن دیگر
شـخصیتها با خـود تایید مخاطب را نیز بر میانگیزاند .سـازندگان انیمیشـن
بـرای توجیه این سرکشـی ،معموال قوانیـن را متحجرانه ،ظالمانه و غیرمنطقی
بـه تصویـر میکشـند .این در حالی اسـت که قوانیـن و خط قرمزهـای مذکور
بـه خـودی خود متصف بـه این ویژگیها نیسـتند .نگرانیهای یک پـدر برای
حفـظ جـان فرزندش ،تمسـک یک مـادر به سـنتهای قومی کـه تنها عیب
آنهـا ناسازگاریشـان بـا روحیـات قهرمان اسـت و یا شـخصیتپردازی برای
یـک کاراکتـر بـازی به منظـور تنظیم یک برنامـه که خروجی مطلوب داشـته
باشـد ،هیـچ کـدام ظالمانـه و غیرمنطقـی نیسـت؛ اما نمایـش ایـن قوانین به
صورت اهرم فشـاری که قهرمان را محدود و غمگین میسـازد ،مخاطب را به
یدارد.
همراهی با شـخصیت محـوری و طغیان وامـ 
نمایـش سـنتها و قوانیـن در قالب عوامـل محدودکننده و دسـت و پا گیر و
گاه در قالـب دروغ و نیرنـگ و از همـه بدتـر نفـی آنهـا ،در حالی که نماینده
و سـمبل تمامی سـنن و قوانینند ،مخاطب را به تبریجسـتن از تمسـک به
چارچوبهـا میکشـاند .چه بسـا که او گمـان کند در پس هر قانون ،سـنت و
اصلـی ،خودخواهـی و منفعت شـخصی فردی یا گروهی نهفته اسـت .در این
زمینه انیمیشـنهای دیگری چـون «زوتوپیـا»« ،موالن»« ،چگونـه اژدهای
خـود را تربیـت کنیـم»« ،عصـر یخبنـدان « ،»4کارخانـه هیـوال»« ،هتـل
ترانسـیلوانیا»« ،شـازده کوچولـو (« ،»)2015پوکاهانتس»« ،پـری دریایی»...
نیز مضمونی مشـابه دارند.
رفاقت با گرگ
یکی از اصول اساسـی دین اسلام دشمنشناسـی اسـت .در دشمنشناسـی
قرآنـی ،دشـمن همیشـه دشـمن اسـت و مومنـان از دوسـتی با دشـمن منع
ُلقون
شـدهاند« :یـا أیهـا الَّذیـن ءا َم ُنـوا ال تَتّخِ ـ ُذوا َعـ ُد ّوی و َع ُد ّو ُکـم أول ِیـاء ت َ
بالم َو ّدة .4»...اسلام دین خشـونت و عدم مدارا نیسـت؛ بلکـه آن زمان
إلیهـم َ
که دشـمن دسـت از دشـمنی بردارد و آنچه را که مایه دشـمنی اسـت کنار
بگذارد ،اساسـا دیگر دشـمن نیسـت .در دین اسلام تنها مایه افتراق دوسـت
از دشـمن ،حـق و ایمـان بـه خـدا و عمل صالـح و ناصالح رسـول اسـت؛ در
نتیجـه هیـچگاه امکان ایجاد پیوند آشـتی میـان حق و باطل ،نـور و ظلمت و
کفـر و ایمان وجـود ندارد.
در انیمیشـن «در جسـتجوی نمـو» شـاهد کوسـهماهیانی هسـتیم کـه بـا
گیاهخـواری بـه دنبال دوسـتی بـا ماهیان دیگر هسـتند .همین نوع دوسـتی
را در انیمیشـن «داسـتان کوسـه»« ،دور دنیا در  50سـال» و «غذای دریایی»
هـم شـاهد هسـتیم .انیمیشـنهای «زوتوپیـا»« ،ماداگاسـکار»« ،پیمـان
حیوانـات»« ،سـیاه گوش گمشـده» و «دنیای وحش» نیز دوسـتی و زندگی
مسـالمتآمیز حیوانـات وحشـی را روایت میکننـد .این نوع دوسـتی ،از قبیل
آشـتی پس از قهر نیسـت که با کنار گذاشـتن اختالفات حاصل شـود؛ بلکه

کنـار گذاشـتن ویژگیهـا و غرایزی اسـت که هر یک به منزله جزئـی از ذات
و هویت شخصیتهاسـت!
اجـداد مـا از دیرباز برای آموزش مسـائل و نـکات اخالقی ،از تمثیل و حکایت
اسـتفاده کردهانـد کـه در بعضـی از آنهـا حیوانـات بازیگران اصلی هسـتند.
حکایتهایـی را که شـخصیت حیوانـی دارنـد اصطالح ًا «فابـل» میگویند.
ویژگـی اصلـی شـخصیتها در این نـوع حکایـت ،تمثیلی بودن آنهاسـت.
شـخصیتهای تمثیلی ،شـخصیتهای جانشـین شـوندهاند؛ یعنی حیوانات
جانشـین انسـان یا فکـر و خلق و خو یا مفاهیـم مورد نظر نویسـنده و آورنده
حکایـت شـدهاند .گـرگ بـه جـای فـرد خونخـوار مینشـیند ،بوزینـه مظهر
نادانـی ،زشـتی و بیشـرمی و شـخص مقلـد اسـت ،جغـد مظهـر جهالت و
کـوری و شـومی اسـت و . ...شـخصیتها هـم خـود را نشـان میدهنـد هم
5
چیزی دیگـر را.
در تعریـف فابـل در فرهنـگ اصطالحات ادبـی «مارتین گری» آمده اسـت:
«فابـل ،حکایـت کوتاهـی اسـت مشـتمل بـر یـک درس اخالقی آشـکار و
6
شـخصیتهای آن حیواناتـی هسـتند کـه شـبیه انسـان عمـل میکننـد».
همچنیـن در فرهنگ اصطالحات ادبی جهان میخوانیـم« :در فابل ،حیوانات
مطابـق بـا طبیعـت خـود عمل میکننـد .جـز آنکه سـخن میگوینـد» 7.از
مجمـوع آنچـه گفته شـد چنیـن برمیآید که اسـتفاده از شـخصیت حیوانی
بـرای انتقـال یک مفهوم امری متداول میباشـد؛ اما انیمیشـنهای مذکور از
جنس فابل و برای انتقال مفاهیم اخالقی نیسـتند؛ بلکه نمونهای فروکاهش
یافته از جامعه انسـانی و حامل پیامی سیاسـی اسـت و آن هم پیوند دوسـت
و دشـمن است.
تصور شـیر ،ببر یا پلنگی که مفترس نباشـد غیرممکن اسـت .همچنین است
تصـور دوسـتی دشـمنانی که با یکدیگر اختلاف ایدئولوژیـک دارند و همین
بـه دشمنیشـان انجامیـده اسـت .بـه عبارتـی دیگر ،دوسـتی این دشـمنان
فقـط و فقـط در سـایه فراموش کردن گذشـته و دسـت برداشـتن از عقاید و
باورهایشـان محقق میشـود .به همین دلیل ،اسلام دوسـتی با دشـمنان را
منع کرده اسـت؛ چراکه این دوسـتی به قیمت عقبنشـینی و دستشسـتن
از باورهایی اسـت که مرز میان مسـلمانان و دشـمنان را معین میکند .امحاء

مرز میان مسـلمانان و دشـمنان؛ یعنی اسـتحاله اسالم.
کوتاه سخن اینکه...
جهانـی شـدن فراینـدی اجتماعی اسـت که از مدتهـا پیش آغاز شـده و رو
بـه گسـترش اسـت و در آن قیدوبندهـای جغرافیایـی که بـر روابط اجتماعی
و فرهنگـی سـایه افکنـده اسـت از بیـن مـیرود .بـر حسـب نظریههـای
جهانیشـدن در دنیـای کاملا جهانیشـده ،گویـا عمدتـا یک جامعـه و یک
فرهنـگ در سراسـر سـیاره زمیـن مسـتقر خواهد شـد 8.جامعهشناسـان این
وضعیـت را بـه از دسـت دادن شـهروندی ،دولـت و گروهبندیهـای ملـی
پیشـین وصف میکنند .تنها راه برونرفت از روند جهانی شـدن و نپیوسـتن
بـه آن ،حفـظ فرهنـگ و نظـام سیاسـی جامعـه اسـت کـه این مهـم جز با
یـعقایـدی ممکـن نخواهـد بود .التـزام به
التـزام بـه اصـول اساسـی و فکر 
قانـون خواه بشرنوشـت باشـد یا حکـم االهی ،ضامـن حیات و ثبـات جامعه
اسـت .اگـر کـودکان مـا نیاموزنـد که بـه اصـول و چارچوبها پایبند باشـند،
در آینـده خود مسـیر پذیرش سـلطه غـرب را همـوار خواهند سـاخت .آنچه
از تماشـای انیمیشـنهای غربـی عاید کودکان میشـود تسـاهل نسـبت به
دشـمن و رواداری قانـون شـکنی اسـت تاجایی کـه خود به آسـانی مرتکب
میشـوند ،بـی آنکـه آن را قبیح بشـمارند.
پینوشتها

1. www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/11/26/remarks-president-economy-dreamworks.

 .2هرگنهـان ،بـی .آر .و متیـو اچ .السـون ،مقدمـهای بـر نظریههـای یادگیـری ،مترجم علی
اکبـر سـیف ،ص .378
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رابطه اخالق و سیاست
یکـی از وجـوه فرهنـگ ،فرهنـگ سیاسـی جامعـه اسـت کـه میتوانـد ابعاد
مختلفی داشـته باشـد .یکی از این ابعاد ،رفتار و اخالق سیاسـتمداران و مدیران
و روش سیاسـی آنـان در جامعه اسـت« .در نظریه یگانگی و وحـدت (اخالق و
سیاسـت) ،هم روش سیاسـی و هم غایت سیاسـت باید اخالقی باشـند .روش
سیاسـی میتوانـد اموری همچـون اخلاق زمامـداران و كارگزاران سیاسـی و
روش رسـیدن بـه قدرت سیاسـی و حفـظ آن ،رعایت حقوق مـردم و اجتناب از
سیاسـت اخالقی و
سـتم را شـامل شـود .از نظر غایت ،رعایت اخالق فردی و
ِ
2
اخلاق جمعـی ،هر دو ،كمال و سـعادت فـرد یا جامعه اسـت».
پایبنـد نبـودن یـك نظـام بـه ارزشهـای اخالقـی ،بحرانهای متعـددی را
موجب میشـود که میتوانند زمینههای سـقوط و فروپاشـی آن نظام را فراهم
سـازند« .پس از رنسـانس و بهویژه ظهور ماكیاولی ،سیاسـت ،تغییر موضوع و
هـدف داد .در ایـن وضعیت جدید ،آنچه مهم اسـت ابزار اسـت و تنها «قدرت»
موضوع سیاسـت تلقی میشـود و نه فضیلـت ،خیر ،عدالـت و اخالق .به تعبیر
لئواشـتراوس ،فلسـفه سیاسـی بـا ماكیاولی ،بـه كژراهـه مـیرود و از آن پس،
3
موضوع سیاسـت ،تنها قدرت اسـت».
تعاملرسانهباسیاست
در رسـانههای جدیـد بـه دلیـل هزینـه سـنگین راهانـدازی و ساختارسـازی
تلویزیـون یا شـبكه ماهوارهای ،وابسـتگی رسـانهها به قدرتمنـدان ،ثروتمندان
و سیاسـتمداران و مافیاهـای بینالمللـی بیش از گذشـته شـده اسـت .به دلیل
تسلط گفتمان سیاسی بر گفتمان رسانه ،کارکرد رسانه در منازعه قدرت ،تابعی
از سـاختار قـدرت و منافـع بازیگـران اسـت .ب هواقع تسـلط بر رسـانهها ،قدرت
چشـمگیری را در اختیار بازیگران صحنه سیاسـت قرار داده است به گونهای که
بـه تغییـر باورهـا و نگرشها و یا شـکلدهی بـه افکار عمومی اقـدام میکنند.
به اعتقاد والتر لیپمن ،4روشـنفکر تاثیرگذار در حوزه عمومی در قرن بیسـتم که

بـرای کارش از تجربـ ه جنـگ جهانی اول الهـام گرفته بود ،میتـوان افکارعمومی،
گرایشهـا و عقایـد را کنتـرل كرد و به اصطلاح لیپمن ،میتـوان «رضایت ،تولید
کـرد» .طبـق نظریـه تولیـد رضایـت والتر لیپمـن ،رسـانهها نهتنها پیـام نخبگان
سیاسـی حاکـم و مسـلط را منتقل میکننـد ،بلكه چیزی جـز ابزار قدرت نیسـتند؛
بنابرایـن وضعیـت موجود را تأیید میکنند .به همین دلیل اسـت كه در رسـانههای
عصـر مـدرن و پسـتمدرن ،كمتـر رسـانهای را بـه معنـای واقعـی مسـتقل از
سـرمای هداری جهانی داریم.
ایـن نـوع نگاه ،نگاه اغواگرایانهای اسـت و طبق آن ،مردم باید اغوا شـوند؛ زیرا قابل
اعتمـاد نیسـتند و انسـان چیزی جـز مصرفکننده ،احمق و شـرور نیسـت .ب هواقع
«دولتهـا مـردم را بـه نوعـی ارزشهـا و اخالقیـات سـاختگی عـادت میدهند و
مـردم نیـز به تدریج به شـبهارزشها عـادت كرده و گمان میكنند كـه آنها اصیل
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و واقعیانـد».
فرهنـگ مـدرن ،فرهنگـی آکنـده از رسانههاسـت« .رسـانههای عامهپسـندی
چـون سـینما ،تلویزیـون ،روزنامههـا و مجلات از وجوه اصلـی زندگی روزمـره در
لدادن به
مدرنیتـه اخیـر بـه شـمار میآیند .ایـن رسـانهها نقش خطیـری در شـک 
پندارهای افراد درباره جهان پیرامونیشـان داشـتهاند 6».سـینما از جمله رسانههایی
اسـت كـه میتوانـد در جهت تغییر و كمرنـگ كـردن ارزشها ،نقش ویـژهای ایفا
كنـد ،هنجارهایی را ناهنجار کنند و بالعکس« .سـینما با زمینـه اجتماعیاش رابطه
تنگاتنگ دارد» 7بنابراین تمرکز روی ناخودآگاه ذهن از راه رسـانهها از جمله سـینما
صـورت میگیـرد؛ شـاید به طور مسـتقیم تأثیـری بر تسـخیر ذهن و قلـب مردم
نداشـته باشـد؛ امـا میتواند گرایشهـا و افـكار و ارزشهای انسـان را شـکل دهد
و بـرای مدیریـت و کنتـرل وجـود آدمی دسـت روی عادتهـا و غریزهها بگـذارد.
سـینمای غـرب بهویـژه هالیـوود ،بـرای حفـظ شـرایط و منافـع دولتهـای
لیبرالسـرمای هداری غربـی مخاطبـان خـود را بهعنـوان «خیـل عظیـم اکثریـت
خامـوش» تغییـر ماهیت میدهـد و آنهـا را به «بـردگان مطیع سـرمای هداری» یا
«شـهروندان خـوب غربـی» تبدیـل میكنـد.

شیوههایاغواییسینمایغرب
ترویج ضد ارزشها
غرب ،نمایش سیاسـت دروغپردازانه و ریاکار در بدنه قدرتطلبیها را بارها دستمایه
فیلمهـای خـود قـرار داده اسـت و بـا ترفندهـا و شـیوههای اقناعـیاش در مباحث
عملیـات روانـی ،ایدئولوژیهـای نزدیك به خـود را به مخاطبـان القا میکند .فیلم
«دونده» به رسـوایی اخالقی یکی از سیاسـیون آمریکایی در سـال  2010میپردازد.
در سکانسـی ،همسـر «کالین» دربـاره علـت ازدواج با کالین بـه او میگوید :کالین
قابلیـت مـرد بزرگ شـدن را دارد و چنین بیـانمیکند كه «مرد بـزرگ! مردی که
قانـون تصویـب میکنـه! ایـن قوانین همیشـه خوب نیسـتند؛ مردم نیاز به کسـی
دارنـد کـه بهشـون بگه چـه چیز را به خاطر بسـپارند و چـه چیـز را فراموش کنند!
مـردم بـه مـردان بزرگـی نیـاز دارند تـا از گمراهی نجاتشـون بـده و خـوب و بد رو
نشونشـون بـده ،چـون فقط مـرد ِان بـزرگ میتونند ضعـف مـردم رو قابل تحمل
کننـد ».در ایـن فیلم ،همسـر کالیـن نهتنها فسـاد اخالقی همسـرش را میپذیرد؛
بلکـه از او بـه عنـوان مردی بزرگ کـه باید مـردم را از گمراهی نجات دهد ،تمجید
و دلجویـی میکند .شـخصی که خودش دچار ضعف اسـت ،بایـد ضعفهای مردم
را بـرای آنهـا قابـل تحمل کنـد! در نهایت نیز مردم فسـادهایش را به فراموشـی
میسـپارند و او در انتخابـات پیـروز میشـود؛ مانند بسـیاری از سیاسـتمداران امروز
غـرب و غربزدههـای داخلی!
بهرهبرداری از ترس و اضطراب مخاطب
در فیلـم «سـگ را بجنبـان» برای انحـراف افـکار عمومی از فسـاد رئیسجمهور،
رسـانهها در جهـت تحمیـق مـردم وارد میـدان میشـوند .واقعیتهـا وارونـه جلوه
داده میشـود؛ جنگـی خلـق میشـود؛ دروغگویـی قبح خـود را از دسـت میدهد و
یـك دزد ،قهرمـان معرفـی میشـود و ایـن معرفی ،چنـان واقعی به نظر میرسـد
و همذاتپنـداری بیننـدگان را برمیانگیـزد كـه مـردم كفشهـای خـود را نـه بـه
احتـرام یـك سـرباز قهرمان وطـن ،بلكه در حقیقت بـه احترام یك بزهـكار از پای
درمیآورنـد و مراسـم باشـكوهی در خاكسـپاری یـك دزد برگزار میشـود!
اغراق درباره قدرت
در فیلم «دیوان محاسـبات» افرادی که کاله به سـر دارند ،از قدرتی ماورای طبیعی
برخوردارنـد؛ بهگونـهای کـه هـر دری را بـه هـر کجا کـه بخواهند بـاز میکنند! و
همـه چیـز درکنتـرل آنهاسـت ،از زندگـی خصوصـی تـا برنامههـای کاری یک
سیاسـتمدار نیویورکی که قصد دارد در انتخابات مجلس سـنای آمریکا شرکت کند؛
شـیوهای که با اغراق درباره قدرت ،مخاطب را در محیطی غیرواقعی ،شـگفتانگیز
و پـوچ غوطـهور میسـازند .همچنین در فیلمهایی چون سـری «جیسـون بورن»
و «جیمزبانـد» دربـاره تسـلط و قـدرت سـازمانهای اطالعاتـی آمریـکا چنـان
بزرگنمایـی میشـود کـه مخاطب ناخـودآگاه دربرابـر هر عملی ،احسـاس ناتوانی
میکند .همچنین از جاسوسـان و قاتالن حرفهای سـازمانهای اطالعاتی غرب ،با
عنوان قهرمان و شـومن ،پرده برداشـته میشـود .پیام اصلی اینگونه فیلمها که در
سـطح الیههای ظاهری نیز نقـدی به برخی جنایتهای اینگونه سازمانهاسـت،
القای ناامیدی در مخاطبان اسـت.
فساد؛ جزو جدایی ناپذیر قدرت
در فیلـم «پدرخوانـده» شـخصیت «مایکل» نمادی از یک انسـان قدرتمند اسـت و
هنگامیکـه او در منصـب قدرت قرار میگیرد به انسـانی جنایتکار تبدیل میشـود و
پدرش نیز هنگامی که از قدرت فاصله میگیرد ،دیگر جنایتکار سـابق نیسـت؛ بلکه
انسـانی شریف است .در سکانسی که «مایکل» با «کیت» در حال پیادهروی هستند،
«مایـکل» در وصـف پـدر خودش میگویـد «پدر من هیچ فرقـی با بقیه قدرتمندها

ندارد ،کسـایی که مسؤول دیگرانند ،مثل سـناتورها ،رئیسجمهورها و.»...
فیلـم « نیمه مـاه مارس» درباره دسـتگاه انتخاباتی و سیاسـی ایـاالت متحده
آمریكاسـت که پایهها و بنیادش بر باجگیری ،فسـاد و زدوبندهای سیاسـی بنا
شـده است و تسـلط خود را به رخ میکشاند .مشـاور تبلیغاتی فرماندار موریس،
بـرای ماندن در صحنه سیاسـت و قـدرت ،از فردی عدالتطلب فاصله میگیرد
و بـرای سـرپوش نهادن بر مفسـده خود بـاج میدهد و به زدوبندهای سیاسـی
گـردن مینهـد .ب هواقـع در این قبیـل آثار ،بـه مخاطب چنین القا میشـود که
هـر چقـدر افراد از سـاختار قـدرت فاصله بگیرند ،به همـان میـزان ارزشهای
اخالقـی در آنهـا زنـده میمانـد و بـه هر میزان كه به سـاختار قـدرت نزدیک
شـوند ،ارزشهـای اخالقی در آنها قربانی میشـود.
هدف ،وسیله را توجیه میکند
در فیلم «تمام مردان شـاه» اقتباس «اسـتیون زیلیان» در سـال  2006از رمان
«رابـرت پـن وارن» ،ویلی اسـتارک فرماندار ایالت لوئیزیانا معتقد اسـت بعضی
مواقـع بـرای انجـام کارها بایسـتی بـه اقداماتی دسـت زد که شـاید بـا اصول
اخالقی مغایرت داشـته باشد .اگر چنین نکنند ،کاری انجام نمیشـود .از دیدگاه
وی ،هـدف وسـیله را توجیه میکند.
وجـه ایدئولوژیـک سـینمای غرب در سـایه انتقادهـای ظاهری به سیاسـت با
صراحـت بیشتـری بیان میشـود .وجه غالب اكثـر قریب به اتفـاق آثار غربی،
سـینمایی ،تبلیغ ایدئولوژی آمریکایی اسـت که اسـاس بسـیاری از آثار هالیوود
را شـکل میدهـد و ایـن انتقادهـای ظاهری ،فریبـی بیش در عملیـات روانی
لدادن بـه ذوق و ترجیحـات مـردم،
نیسـت .اینگونـه فیلمهـا از طریـق شـک 
یکسانسـازی افـکار آنـان و افزایـش مصرف ،باعث شـکلگیری یکدسـتی
افـراد جامعه میشـوند که طـی آن ،مردم منافـع واقعی خـود را درک نکرده ،به
وضـع موجـود و ناالیـق خو میگیرند ،همچنیـن فاقد تفکر انتقادی میشـوند
و منفعالنـه و ناآگاهانـه هـر آنچـه را که مسـؤوالن ارائه میکننـد ،میپذیرند.
در غرب با وجود اینکه بسـیاری از سیاسـتمداران آشـکارا درباره سیاسـتهای
داخلـی و خارجـی دروغ میگوینـد و حتی مـردم از برخی زدوبندهای سیاسـی،
فریـب ،ریـاکاری ،تنبلی ،بیاخالقی و  ...سیاسـتمداران آگاه میشـوند ،به دلیل
بردگی مردم برای سـرمای هداری و كنترل شدید ذهن مردمان در عملیات روانی،
مطالبـهای جـدی صورت نمیگیـرد و مردم حاضر به تغییر و تحول نیسـتند و
بـه وضـع موجـود راضیانـد؛ و یـا اگـر راضی نیسـتند ،حـال و برنامـهای برای
تغییـر جـدی حكومتهـا ندارند؛ اگر اعتراضـی هم صورت بگیـرد در الیههای
سـطحی و بالقوه باقی میماند و به ثمر نمینشـیند و یا مانند جنبش تسـخیر
والاسـتریت به صـورت جدی خفه میشـود .امید كه مردم در جامعة اسلامی
مـا مراقـب نفوذ رسـانهها و شـبكههای ماهـوارهای و اجتماعی باشـند تا كمتر
به این آسـیبها دچار شـوند.
پینوشتها
 .1اخالق سیاسی ،رنجبر ،مقصود ،مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ،1381،ص.15
 .2سیاسـت اخالقـی و اخالقـی شـدن سیاسـت ،امینـی ،علی اكبـر ،مجله اطالعات سیاسـی-
اقتصـادی ،سـال هفدهـم ،شـماره  11و .1382، 12
3. Walter Lippmann.
 .4هفـت سـتون سیاسـت ،كاظمی ،سـید علی اصغر ،دفتر نشـر فرهنـگ اسلامی ،1379 ،ص
315ـ.316
 .5فرهنگ و زندگی روزمره ،بنت اندی ،لیال جوهر افشانی و حسن چاوشیان ،اختران ،1386،ص.119
 .6جامعهشناسـی هنـر ،دووینیـو ،ژان ،مهدی سـحابی ،نشـر مرکـز ،1379،ص  ،6برای مطالعه
بیشتـر ر.ك :جامعـه مصرفـی ،بودریـار ژان ،پیـروز ایزدی ،نشـر ثالث و همچنیـن :نظریههای
یزاده ،محمد ،همشـهری.1393،
رسـانه :اندیشـههای رایـج و دیدگاههـای انتقـادی ،مهـد 
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تحلیـل جریـان سـینمای روشـنفکری بـا توجه به تنوع و نسـبیتی که در تعریف روشـنفکری وجود دارد ،دشـوار اسـت .از ایـن جریان در
اشـاره
سـینمای ایـران تعبیرهـای مختلفـی انجام میشـود کـه هیچ کدام حـد و مرز مشـخصی ندارد و هـر منتقد ،تعریـف خاص خـود را دارد؛
تعبیرهایی مانند سـینمای متفکر ،سـینمای روشـنفکری ،سـینمای شبهروشـنفکری ،سـینمای جشنوارهای ،سـینمای مدرن ،سـینمای هنری و. ...

مفهومروشنفکری
الزم اسـت قبل از تحلیل و بررسـی جریان روشـنفکری سـینمای ایـران ،به
بررسـی مفهـوم و جریانهـای روشـنفکری در غـرب و ایران پرداخته شـود؛
مفهومـی کـه هویتی کاملا سـکوالر دارد و در نتیجه جهانی سـکوالر برای
مخاطب میسـازد .بروز این جهان اجتماعی در جریان روشـنفکری سـینمای
ایران مشـخص است؛ چنانکه پارسانیا معتقد اسـت «روشنفکری ،مهمترین
خصلت معرفتشـناختی مدرنیته اسـت .مدرنیته در طول چهارصد سال تاریخ
خـود بـا تغییـرات و تحـوالت فراوانی قریـن بوده و بـه رغم این تحـوالت و
تاکیـدی کـه بر اصل تغییـر و تحـول دارد ،در عمیقترین الیههـای وجودی
خـود از مبـادی و اصـول ثابتـی بهرهمند اسـت .از جملـه اصول ثابـت آن در
بعد هستیشناسـی ،سکوالریسـم یـا دنیـوی و اینجهانی دیدن عالم اسـت،
در بعـد انسانشـناختی امانیسـم و اصالت بخشـیدن به انسـان دنیـوی و این
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جهانی اسـت و در بخش معرفتشـناختی ،روشـنگری است».
در جریانهـای معاصـر اجتماعـی در غـرب و ایـران ،دو مفهـوم
«منورالفکـری» و «روشـنفکری» وجود دارد که بحثهـای زیادی درباره

تفاوتهـای ایـن دو مفهـوم وجـود دارد .منورالفکـری بـه نوعی اندیشـه،
مدلـی از تفکـر و یـا حتـی بـه یـک جریـان اجتماعـی و معرفتـی داللت
میکـرد کـه از چهـار سـده قبـل در تاریخ مـدرن غـرب پدید آمـده بود و
از مشـروطه بازتابهـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود را در ایـران به دنبال
آورده بـود ولـی روشـنفکری بـه نوعـی دیگر از اندیشـه و یا حتـی جریان
اجتماعـی داللـت میکـرد کـه در مقطعـی دیگر یعنـی از نیمـه دوم قرن
نوزدهـم در تاریـخ اجتماعی غرب شـکل گرفته بود و در آغاز قرن بیسـتم
عنـوان ویـژه خـود را پیـدا کرد ،و اینک از دهه بیسـت شمسـی ،یعنی بعد
از جنـگ جهانـی دوم ،پیامدهـای تاریخی آن در ایران بـروز و ظهور یافته
بود 3.آنچه روشـن اسـت روشـنگری و روشـنفکری دو جریان معرفتی و
اجتماعـی هسـتند که یکـی از آن دو یعنی اولی ،محیط بـر دیگری بوده و
دیگـری یعنی روشـنفکری در مقطعی از جریان معرفتی نخسـت ،فرصت
بـروز و ظهـور یافته اسـت .این دو جریـان در دنیای غـرب ضمن تعامل و
ارتبـاط وثیقـی که بـا یکدیگر دارنـد ،در تعامل طبیعی بـا تاریخ و فرهنگ
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اجتماعـی خود میباشـند.

انقلاب اسـت .به این معنا شـاید چندان تفاوت نکند شـما فیلـم کمدی این
روزهـای مانـی حقیقی را ببینید یا یک فیلم از عباس کیارسـتمی ،چون همه
اینهـا ذیـل عنـوان «سـینمای روشـنفکری» طبقهبندی میشـوند .تفاوت
روشـنفکری امـروز این اسـت که از بیـان روایتهـای کالن فرود آمـده و به
روایتهـای خـرد و تحلیـل زندگـی روزمـره میپـردازد؛ تقریبا همـان اتفاقی
کـه در غـرب از مدرنیتـه به پسـتمدرن انجامید .از این حیث سـینمای اصغر
فرهـادی ،تازهتریـن و بهروزتریـن روایـت از سـینمای روشـنفکری اسـت .او
سـینمایی را جلوی چشـم ما میگـذارد که محصول آن تبییـن و تبلیغ نوعی
زیسـت روشـنفکرانه و آسیبشناسـی آن در بطن زندگی روزمره اسـت و این
بـا گفتمان روشـنفکری در جهان فکـری معاصر همخوانی نزدیکـی دارد.
برخـی نیز بازنمایی روشـنفکری در سـینمای ایـران را به دو شـکل میدانند؛
یکی فیلمهایی که سـوژه و قصه آنها بر سـاخته جهان روشنفکری و مسائل
یـفرهنگـی
و دغدغههـای آنـان اسـت کـه معمـوال در رده فیلمهـای هنر 
قـرار میگیـرد ،نمونـه بـارز اینگونـه فیلمها بیگمـان فیلم «هامـون» اثر
داریـوش مهرجویـی اسـت و دوم آثـاری که شـخصیت اصلی قصـه آن یک
فـرد روشـنفکر به مفهـوم ارگانیک و حرفهای اسـت .به همیـن دلیل ،برخی
فیلمها به این دلیل برچسـب روشـنفکرانه میگیرند که فیلمسـاز ،روشـنفکر
شـناخته میشـود نـه لزوما خود فیلـم .بـرای نمونـه ،کارگردانی چـون فرزاد
موتمـن را میتـوان مثـال زد کـه کارگردانـی روشـنفکر شـناخته میشـود و
«شـبهای روشـن» او به عنوان یک فیلم عشـقی روشـنفکرانه مشهور
اسـت ،امـا بعد فیلمـی مثل «پوپـک و مش ماشـااهلل» را میسـازد که
فرسـنگها با سـینمای روشـنفکری فاصله دارد ،اما به دلیل اشتهار کارگردان
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به روشـنفکری ،بـه همه فیلمهـای او روشـنفکری میگویند.

سینما و روشنفکری
امـا اختلاف مفهوم روشـنفکری به هنر و سـینما نیز کشـیده شـده اسـت و
گذشـت زمان بر متفاوت شـدن تعاریف سینمای روشـنفکری اثر داشت؛ زیرا
سـینمای روشـنفکری به مرور زمـان بر اثر تحوالت جهانـی و ایران تغییراتی
داشـت .در دهـه شـصت کـه سـینمای روشـنفکری متأثـر از آثـار اروپایی و
بخصوص فرانسـه بود ،سـینمای روشـنفکری مسـاوی بـود با برخـی آثاری
کـه عمومـا اروپایـی هسـتند ،بیمخاطبنـد ،جشـنوارهایاند و عموما بیقصه
هسـتند ،چیـزی کـه ایـن روزها بیشتـر در گـروه «هنـر و تجربـه» جریان
دارد ،آثـاری کـه در دهـه شـصت تـا اوایـل دهـه هفتاد شـاید مهمترینشـان
فیلمهـای داریوش مهرجویی ،عباس کیارسـتمی و بهرام بیضایی بـود .اما در
اواسـط دهه هفتاد بهویژه از سـال  1376در دوران اصالحات ،روشـنفکران به
سـاخت آثار سیاسـی -بخصـوص کمدیهای سیاسـی -و فیلمهـای دختر/
پسـری و امثـال آ ن روی آوردنـد کـه اینها هم در ادبیات سـینمایی با عنوان
«سـینمای روشنفکری» شناختهشـدند ،اما با سـری آثار قبلی تفاوت داشتند
و مشکلشـان بیشتـر محتوایـی بـود نه فرمـی .اما امـروزه وقتی رسـانهها از
عنوان «سـینمای روشـنفکری» اسـتفاده میکننـد ،مقصودشـان آن دیگری
اسـت کـه در مقابل سـینمای انقالب و آثار کنونـی جریان انقالب قـرار دارد؛
یعنـی هـر آنچـه محصـول جریان روشـنفکری بـه معنـای جریـان مقابل

عناصر اصلی سینمای روشنفکری در تخریب دین و اخالق
اصالت غرب
عنصـر مرکـزی جریـان روشـنفکری ،تقلیـد از غرب و چهبسـا زاییـده غرب
بـودن اسـت؛ به همین سـبب برخـی گفتهاند روشـنفکر به جماعتـی اطالق
میشـود کـه بایدهـا و یا بـه عبارتـی ارزشهای عملـی زندگی خویـش را از
نظام بینشـی و ارزشـی غربی کسـب میکند .شـروع سـینمای روشـنفکری
در دهـه  ،1340تحـت تاثیـر سـینمای فرانسـه و ایتالیـا بـوده اسـت و حتـی
بسـیاری از سـینماگران روشـنفکری ایـن دوره تحصیلکـرده غـرب بودنـد.
شـاپور عظیمی در مقالهای تبیین جامعی از این موضوع دارد« :روشـنفکر بــه
دلیــل سرشت وجــودیاش ،مایل است پرچمدار جامعه باشد .او نمیخواهد
ی بکنـد .اما چگونـه؟! چـه از ایـن حرف
بیتفـاوت باشـد .پـس بایـد حرکتـ 
خوشمان بــیاید و چه نیاید؛ باید بپذیری م که فضای روشنفکری در کشورمان
تحت تأثیر جــریانهای روشــنفکری و بــه هر حال بااصالت غرب اسـت.
ک روشـنفکر فرانسـوی تا چه حـد میتواند
یی 
ی وجـود 
بنابرایـن دغدغههـا 
از جــنسدلمــشغولیهای یک روشنفک ر چینی ،هندی یا ایرانی باشد .اگر
بگوییم همجنس است ،پس شرایط اجـتماعی ،زیـستی ،فـرهنگی و سیاسی
آن کشـور را نادیـده گرفتهایـم .روشـنفکری کـه در جامعهای فئودال زیسـت
میکند ،نمیتواند دغدغههای یک روشـنفک ر اســی ر در چنگال سـرمایهداری
را کـه بـا مدرنیتـه دسـتو پنجه نـرم میکنـد ،دریابد؛ زیـرا او هنوز شـرایط
ی آ ن روشـنفکر دوران سرمایهداری را طــی نــکرده است .بنابراین
اجــتماع 
اگـر تشـابهی در افـکار این دو سـن خ روشـنفکر مشـاهد کردیـم ،ناگزیر باید
فکـر کنیـم کـه یکـی اصالـت دارد و دیگـری نه .روشـنفک ر به تبع سرشـت
روشـنفکریاش مایل اسـت پرچمدار جامع ه خویش بــاشد .حال تصور کنید
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ی را کـه جامعـهاش درگیر نظامی از نشـانههای پیشاسـرمایهداری
روشـنفکر 
ی اسـت .او درگیـر مفاهیمی
اسـت و او خـود دلنگـران دغدغههـای وجـود 
همچـون اضطراب ،نیسـتی ،دلهـره وجودی و...اسـت؛ اما جامعهاش سـودای
دیگر در سر دارد و در خان اول مــشکالت رفــاهی و زیستی درجا زده است.
ش دور افتـاده اسـت ،اگـر هـم فیلمی
روشـنفکری کـه اینچنیـن از جامعـها 
ن هسـت
بسـازد ،اثری شـخصی آفریده اسـت؛ و این پرسـش همواره در ذه 
ک ه چرا مخاطب یک اثر سینمایی باید بــه تــماشای فیلمی برود که مشکل
ی یک فرد را مطرح میکند .متاسـفانه جریان روشـنفکری در دیار ما،
شـخص 
همـواره از مدهـا 
ی روز پیـروی کـرده اسـت .در اینجا یک روز سـارتر مطرح
میشود ،یک روز فاالچ 
ی و رژی دبــره ،چــند صباحی دیگر اوژن یونسک و و
6
ت و چند وقـت دیگر فرد دیگـری».
ل بکـ 
سـاموئ 
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بیاعتنایی به مذهب و ضدمذهبی بودن
دیگـر عنصـر جریان روشـنفکری در سـینما ،بیتوجهـی به مذهب و چه بسـا
سـاختن فیلمهای ضدمذهبی اسـت .بـا توجه به اینکه روشـنفکری هنگامی
وارد ایـران شـد کـه منورالفکری بر اریکـه قدرت تکیه زده و مبـارزه با نهادهای
مذهبـی و دینـی را بـه انجـام رسـانیده بـود ،در چنیـن شـرایطی روشـنفکران
ایرانـی نیـز دلیلی برای پوشـش گرفتـن از نهادهای دینـی نمیدیدند .خصلت
عریـان دینسـتیزانه روشـنفکری موجـب شـد در برقـراری ارتباط بـا جامعه و
مـردم ناتـوان باشـد 7.جریـان روشـنفکری از دهـه  1360به بعد تلاش کرد با
عنـوان ایدئولوژیزدایـی از دیـن ،در حقیقت بـه دنبال به خدمـت درآوردن دین
برای ایدئولوژی لیبرالیسـتی حاکم بر جهان مدرن باشـد .مذهبزدایی ،از ارکان
عمـده جریان سـینمای روشـنفکری اسـت ،و این خـود ،بر بیگانگی ایـن افراد
از جامعـه و فرهنـگ دینـی مردمـان سـاکن در جامعه خویـش داللت میکند.
روشـنفکر ،واژهای بود که در حال و هوای ضدیت با آموزههای کلیسـا و مذهب
مسـیحیت سـاخته شـد .مفهوم روشـنفکر ،حامل ارزشهای خاصی اسـت که
بـه هیـچ وجـه قرابتی بـا فرهنگ دینـی و مذهبـی اسلام نـدارد؛ ارزشهایی
چون اومانیسـم ،لیبرالیسم ،سکوالریسم و الئیسـیته .از آنجا که از مشروطه به
بعـد بنیـان فرهنگ مبتنی بر تقلید محض از غرب اسـتوار شـده بود ،ایـن واژه
تفاخرآمیـز نیز بـدون هیچگونه بررسـی در باب ریشـههای تاریخی و اجتماعی
غربـی آن بـه ایـران آمد و به تابو بدل شـد .سـینماگران نخسـتین ایرانی نیز با
پیروی از موجهای سـینمای روشـنفکری در غرب ،این آموزهها را در سـینمای
جامعـه خود بازتولیـد میکردند .اینان با تقلید از فرهنـگ و تاریخ غرب ،مذهب
را عاملـی بـرای سـرکوب و جمـود تفسـیر میکننـد در صورتی کـه بین آیین
تحریفشـده مسـیحیت و اقدامات نهاد کلیسـا در قرون وسـطی با آموزههای
متکامـل اسلام نـاب هیـچ ربط و نسـبتی وجـود نـدارد .مذهـب در جامعه ما
فرهنگـی را سـاخته که همواره در برابر هرگونه سـرکوب ،اسـتعمار و اسـتثمار
ایسـتادگی کـرده و روحانیـون دین نیز همواره پیشـقراول چنیـن اقداماتی بوده
و هسـتند .مذهـب در جامعـه ما مشـی انقالبی را پیشـه کـرد و از ایـن رو هیچ
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شـباهتی با جمود فکری کلیسـا در قرون وسـطی نـدارد.
نگاهی نسبی و کارکردی به دین
یکی از عناصر مهم جریان روشـنفکری این اسـت کـه آنها نگاهی متفاوت
بـه دیـن دارنـد .بـه اعتقـاد آنها ،دیـن حتی اگر خـوب باشـد ،نبایـد در امور
اجتماعـی و هنـری دخالتـی داشـته باشـد .در حقیقـت «آنهـا دارای جهانی

هسـتند کـه به گونـهای به دنیـای فیلم نگاه میکنـد مثل اینکـه ما چیزی
بـه عنـوان دیـن نداریـم ،و یا اگر هـم داریم و حتـی مقدس اسـت ،ولی کنار
اسـت؛ یعنـی سکوالریسـم؛ یعنـی یک نـگاه سـکوالر دارد .دیـن خیلی هم
محتـرم اسـت ،ولـی دیـن کار خـودش را میکنـد و مـا هـم کار خودمـان را
میکنیـم .دیـن یـک کناری اسـت و اینهـا هـم کار خودشـان را میکنند و
باهـم همزیسـتی مسـالمتآمیز هـم دارند .آنهـا این تلقی از تفکر اسلامی
کـه دیـن در تمـام عرصههـای زندگـی نفوذ میکنـد و تاثیـر میگـذارد ،آن
تلقـی را ندارنـد 9».اساسـا در جهانـی که یک فیلمسـاز روشـنفکر بـرای خود
ایجـاد میکنـد ،دیـن را درون پرانتز میگذارد ،و یا به حاشـیه میبـرد در واقع
یـك نـگاه کارکردی به دیـن دارند؛ مثال بعضی از آنها ممكن اسـت بگویند
کـه دیـن ایـن جنبـهاش چقدر جالـب اسـت و این جنبـ ه از دین مـا ایرانیها
چقـدر قشـنگ اسـت كـه غربیها ندارنـد ،امـا در ریشـهیابی مشـکالت ،در
راهحـل آنهـا انـگار نه انگار دینی وجـود دارد .به عبارتی «توصیـف و راه حل
مشـکالت را طـوری مطـرح میکننـد کـه اصال انـگار نه انـگار کـه در این
جامعـه یکسـری ارزشهای دینی وجـود دارد و در حوزه رفتارهای دینی یک
بحثهایـی در ایـن باره مطرح اسـت .اصال انگار دین در پرانتز اسـت و اصال
کاری بـه دین نداشـتند ،نـگاه میکردی میدیدی یك فیلم اجتماعی اسـت،
مگر باید ربطی به دین داشـته باشـد! مشـکل همین جاسـت مساله سکوالر
همینجاسـت کـه میگویـی دین بـه اینجا ربطی نـدارد؛ یعنی دین هسـت،
اینجاسـت ولـی دیـن کنـار مسـائل اجتماعـی اسـت و اینها چـه ربطی به
آنهـا دارد .اسلام حداقل اینطوری نیسـت ،تلقی مسـیحیت از دین ممکن
10
اسـت این باشـد ،که هسـت ،ولی اسلام اینطوری نیسـت».
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اخالق زمامداران؛
رمز پيشرفت جهان اسالم

اخلاق کارگـزاری و بایسـتههای اخلاق کارگـزاران بـه معنـای
آراستهشـدن نفـس مقامهـای سیاسـی و اداری بـه خلقهـای پسـندیده
و زدودن خلقهـای ناپسـند اسـت .ناگفتـه پیداسـت کـه گرایـش بـه
قـدرت ،آثـار بـدی بـر روح و روان زمامـداران دارد و بـرای جلوگیـری
از آثـار نامطلـوب قدرتطلبـی بـر سـطوح مختلـف جامعـه ،بایـد بـر
لـزوم اخالقگرایـی حاکمـان و زمامـداران تاکیـد شـود .پیراسـتن
نفـوس و آراسـتن اخلاق ،رمـز مانایـی انسانهاسـت همانگونـه کـه
خداونـد در قـرآن کریـم ،اخلاق نیکـوی پیامبـر را باعث اسـتحکام
حکومـت و جـذب مـردم ذکـر میکنـد .رعایـت ایـن مهـم بـرای همه
انسـانها بهویـژه حاکمـان کـه الگـوی یـک جامعـه بـه شـمار میآیند،
امـری شایسـته و بایسـته اسـت کـه بیتوجهـی بـه آن خطرهـای
جبرانناپذیـری را بـرای جامعـه بـه دنبـال خواهـد داشـت .اتصـاف بـه
مـواردی ماننـد تزکیـه ،ایمان ،تقـوا ،مناعت طبـع ،سادهزیسـتی ،تواضع،
پرهیـز از قدرتطلبـی و حب مـال ،انتقاد و انتقادپذیـری ،اهمیتدادن به
بیتالمـال ،پرهیـز از کمکاری ،خضـوع در برابر قانـون ،رعایت عدالت و
امانـت ،تعهـد به موازیـن و معیارهای اسلامی ،خوشبرخـوردی و دهها
مـوارد دیگـر را میتـوان از بایسـتههای اخالقـی یک کارگـزار در دولت
اسلامی دانسـت کـه بـا التزام بـه ایـن عوامـل و مؤلفهها جامعـه را نیز
میتـوان به سـوی اخالقیشـدن هدایـت کرد .زمامـدار خوب ،مـردم را
نیـز بـه سـمت خوبیهـا و پرهیـز از بدیهـا سـوق میدهـد .بـه تعبیـر
حضـرت امـام خمینی« ،ایـن تزکیه و داشـتن تقوا برای رؤسـای جمهور
و دولتمـردان و متصدیـان امور برحسـب تصدی که دارنـد ،بیشتر الزم
اسـت تـا مـردم عـادی ،چـون عـدم تزکیه و عـدم تقـوای سـردمداران،
باعـث تباهـی و فسـاد یک کشـور میشـود و تـا تزکیـه در ردههای باال
حاصـل نشـود ،مملکت اصلاح نخواهد شـد ».زمامدار نمونـه ،حکومت
را بهخودیخـود دارای ارزش ندانسـته و زمامـداری را هنگامی ارزشـمند
مییابـد کـه در مسـیر اهـداف االهـی قـرار گیرد .علـی در ایـن باره
میفرمایـد« :خدایـا! تـو میدانـی که من حکومـت و ملک و ریاسـت را
نخواسـتم ،بلکـه قیـام به حدود تو و پاسـداری از شـرع و قـراردادن امور
بـر سـر جای خود و رسـاندن حقوق بـه اهلش ،پیـروی روش پیامبرت و
ارشـاد گمراهـان بـه نور هدایت تـو را خواهانم ».ایـن روش و رویه نظام
سیاسـی اسلام اسـت کـه بـر رعایـت اخالقگرایـی زمامـداران تاکیـد

میکنـد .در دیگـر نظامهـا و تئوریهـای مطـرح شـده ،از مسـأله پیوند
اخالق و سیاسـت ،اسـتفاده ابزاری شـده اسـت .در یونان باسـتان و آتن،
سوفیسـتها ،اخلاق و سیاسـت را دو پدیـده متعیـن دیدهانـد امـا بـه
نسـبیگرایی اخلاق رسـیدند.
زمامـداران و سیاسـتمداران در طـول تاریـخ بهعمد از جدایی سیاسـت و
دین(فیالجملـه اخلاق) سـخن گفتهاند اما دین اسلام بـا ترکیب اخالق
و سیاسـت بـر لـزوم اخالقیبودن زمامـداران تاکیـد فراوانـی دارد .خداوند
متعـال ،حضـرت محمـد  را اسـوه حسـنه میخوانـد و او را دارای خلق
عظیـم میدانـد« :و إنک لعلی خلـق عظیم».اخالق زمامـداری را میتوان
در حکومـت حضـرت محمـد و  5سـال حکومـت حضـرت علی و
در رفتـار و کـردار منصوبـان آنها دید.پیامبر اسلام در شـیوه کسـب
قـدرت مطابـق اخلاق انسـانی عمل می کـرد و هرگز از نیرنـگ و فریب
بهـره نمیگرفت ،به تدوین منشـور یا قانون اساسـی همت گماشـت و در
تمـام مراحـل زندگی سیاسـی خـود عالیتریـن مضامین اخالقـی و دینی
را بـه نمایـش گذاشـت همـان گونه که نایـب بر حقش مـوال علی نیز
فرازهـای باشـکوهی از اخالق زمامـداری را به منصه ظهور رسـانید .البته
بایسـتی حسـاب زمامـداران بیاخلاق داعیـهدار حکومـت اسلامی را از
سـیره و رویـه ایـن دو بزرگوار جدا دانسـت .خلفای بنیامیـه و بنیعباس
گرچـه داعیـهدار خالفت و جانشـینی پیامبـر بودند ،هیچگاه نتوانسـتند
حتـی ذرهای از منـش و روش آن بزرگـوار را اجرایـی کننـد؛ چراکـه هیـچ
التزامـی بـه قیدهـای اخالقـی و رفتـاری نداشـتند .در طـول تاریـخ نیـز
همیـن مصیبـت تکرار شـد و تـا دوران کنونی هم حاکمانـی چون صدام
و قذافـی و دیگر حاکمان کشـورهای اسلامی که خـود را داعیهدار اجرای
حکومت نبوی دانسـته و میدانند ،هیچ نشـانی از شـاخصههای آن دولت
بینظیـر را نداشـته و ندارنـد؛ چراکـه به اخلاق زمامداری پایبنـد نبوده و
نیسـتند ،البتـه تنهـا در ايـران ،حكومتي مبتني بـر آموزهها و سـيره پيامبر
گرامـي اسلام و حكومـت علـوي تشـكيل شـد و در رأس آن ،رهبـران
متخلـق قـرار داشـته و دارند هـر چند در سـطوح پائينتـر در ادامه جامعه،
ضعفهـاي اساسـي هنوز وجـود دارد.
راه نجـات جامعه اسلامی ،از رهگذر اخالق گرایـی حاکمان آن میگذرد
بـه امیـد روزی کـه اخالق زمامداری در همه کشـورهای اسلامی و حتی
غیر اسلامی حاکم شـود .آمین.
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پایبندی به اخالق
مـا در ایـن مذاکـرات بـه همـهی
تع ّهـدات بینالمللی پایبنـد بودیم،
مـا در ایـن مذاکـرات بـه تع ّهدات
اخلاق سیاسی-اسلامی پایبنـد
بودیـم ،مـا نقـض عهـد نکردیم،
مـا دو جـور حـرف نزدیم ،مـا تل ّون
بهخـرج ندادیـم؛ نقطـهی مقابـل
و طـرف مقابـل مـا آمریکاییهـا
هسـتند ،عهدشـکنی کردند ،تل ّون
در آراء نشـان دادنـد ،تقلّب نشـان
دادنـد ،رفتـار آنهـا یـک رفتـاری
اسـت کـه بـرای ملّـت مـا مایهی
عبـرت اسـت؛ آن کسـانی هم که
در درون مجموعـهی روشـنفکری
کشـور هنـوز ملتفـت نبودنـد کـه
طرف مقابلشان « آمریکا » کیست،
خـوب اسـت نـگاه کننـد بـه این
مذاکـرات و بفهمنـد با چه کسـی
مواجهند و آمریکا امـروز در دنیا چه
دارد انجـام میدهـد.
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